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SLUŽBENI LIST 
KRALJEVSKE BÀNSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE V LJUBLJANI 

Abecedno kazalo 
za I. polletje 1932. (kosi I. do 51.). 

preameti. zakon, pravilnik, uredba, naredba, itd. pomeni, da se dotični predmet najde tudi pod to označbo.) 

fiovor Nj. Vel. kralja ob otvoritvi prvega 
Jugoslovanskega narodnega predstav

ništva dne 18. januarja 1982., 6/163. 

A 
AdlešiČi: л 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 5/151. 

Afganistan: 
P r i0/274 k S V e l o v n i p o š t n i konvenciji, 

Agrarne zadeve: 
sporazum z Madžarsko o njih, 7/197. 

Akademije: ' . 
trgovinske, zakon o njih, 33/655, in po

pravek, 34/680; 
umetniške izpiti za profesorja in uči

telja veščm na njih (uredba), 44/76!). 
Amerika: 

pristop h konvenciji o izboljšanju uso-
зд/«оа

0
П1еПСвУ i n ujetnikov v vojnah, 

Amortizacija: 

°b3/86niC V ° i n e èk0de' m M ( u r e d b a>> 
Analize: 

opravljanje analiz in drugih del za 
privatne stranke v agrokemijskem 

• Џ pedološkem odseku državnih kme
tijskih poskusnih in kontrolnih po
staj, cenik, 18/392. 

Andrijanci : 

^lb93Ž?115/323 i n S k e t r o S a r i n e v l e t u 

Apače: ' 
Р ? 9 8 ^ Ј 1 4 / 3 1 а п 8 к в ^°1ат1пв v > t u 

Apno: 
opeka iz njega in peska, 15/321. 

Armeško: 
P ^ 3

r ^ 7 / o b « m s k e trošarine v letu 

Avstrija:' 
izpreinemba novodil za uporabljanje 
•TrH.fOV'nsk.e D0»odbe z njo, 14/307; 
««ring z njo, sporazum. 10/242. 41/745 

Avtobusi: 

f̂e: UredÌtèv Pr0meta №&**)> 

I. Stvarno kazalo. 
Avtobusi : 

podjetja, obremenitev z 10% cestnim 
; prispevkom, 3/97, in popravek, 5/150; 
" Ч п ^ 1 ' P.1 'e k omemo izrabljanje cest, 

10% prispevek od vozovnic (raz
glas). 39/731; 

zavarovanje potnikov v prometu z 
njimi, (uredba), 38/721. 

Avtomobili: 
konvencija o njih z Gdanskim. 3/698; 
konvencija o prometu z njimi, 7/196; 
obdavčenje pri uvozu, 17/354. 

Avtorska pravica: . , • 
konvencija o njeni zaščiti, pristop 

Luksemburške, 14/309; 
ratifikacija konvencije o njej po Japon

ski, 37/714. 

B 
Baloni: 

stekleni, oblika sestava in način njih 
oznamenovanja (pravilnik), 3/90. 

Banka : 
Ljubljanska kreditna, izplačilni roki za 

vloge in dolgove (uredba). 43/761; 
Narodna, odvzem iz obtoka deset- in 

petdinarskih novčanic, 24/475, 24/476. 
Banovina: 

davščine v letu 1932/33. 27/552; 
Dravska, proračun za leto 1932/33. 

27/505; 
pristojbine za ribarske izkaznice. 

28/584; ' 
, razdelitev imovine. 34/680; 

svet, banovinski, sklicanje, 8/214; 
podjetja, banovinska, odredbe o upra

vi, razveljavljenje, 50/863. 
Banska uprava: 

r a z g l a s i : 
o enotni ureditvi avtobusnega pro-
. meta. 9/231: 

o izpremembi pristojnosti nekaterih 
tehničnih oddelkov, 7/199; 

o izpremembi tarife mostnine v Bre
žicah. 33/667: 

o kontroli nad ceno kruha, 29/599: 
o liudskem delu za nedržavne ceste 

32/648: 
o melali šemoBvoiih ribarskih okra

jev v Krki in Žužemberku, Ž/72; 

Banska uprava: 
r a z g l a s i : 

o navodilih za čiščenje In razkuže
vanje hlevov, staj in predmetov, 
ki so prišli v dotiko z bolnimi ali 
sumljivimi živalmi o živalskih kuž
nih boleznih in za neškodljivo od
pravljanje živalskih trupel, 13/291; 

o obremenitvi avtobusnih podjetij z 
10% cestnim prispevkom, 3/97, in 
popravek, 5/150; 

o odkupu predvojnega srebrnega de
narja, 3/97; 

o odobritvi proračuna mestni občini 
Maribor za leto 1932., 37/714; 

o oprostitvi ljudskega dela in od
kupnine za nedržavne ceste, 45/799; 

o opustitvi, oziroma preureditvi že
lezniških zapornic, 41/748; 

o plačevanju 10% prispevka od vo
zovnic privatnih avtobusov za pre
komerno izrabljanje cest, 39/731; 

o pobiranju občinske davščine od 
postelj za prenočevanje tujcev v 
občini Ljutomer, 3/98; 

o podjetjih za prevoz oseb z motor
nimi vozili, 27/558; 

o priznavanju prispevkov pri izbolj
šanju travnikov in pašnikov in o 
navodilih, po katerih se priznava
jo ti prispevki, 25/487; 

o priznavanju prispevkov pri naba
vi gnojničnih sesalk, 25/489; 

o. proračunskih naredbah mestne ob
čine Ljubljana za leto 1932. 36/698; 

o trajanju paše in žirenja v gozdih, 

o ukinitvi okrožnega inspektorata v 
Mariboru, 31/630; 

o ustanovitvi zdravstvenih občin Čr
nomelj. Metlika, Stari ; trg pri Čr
nomlju in Strigova, 51/867; 

o vlaganju prošenj za zaposlitev ino-
zeracev,. 25/487. 

u r e d b e : 
o cenah kruha v maloprodaji, 17/360; 
o iwnovlRÀkem proračunu za leto 

1932/33. 27/505: 
o banovinskih oristoibinan na r,f-

barske izkaznice. 28/584: 
o pin«*,-*,?*, v„mah p r i motoma v o_ 

zilih. 8/214: 



> - п 
Banska uprava: 

u r e d b e : 
o imenovanju izpraševalnih komisij 

za mojstrski izpit, 46/811; 
\ o izvedbi novega obrtnega zakona, 

20/419: 
6 mejah samosvojih ribarskih okra

jev v Krki in Žužemberku, 2/72; 
o postopanju vozačev motornih vo

zil pri vožnji čez železniške pre
laze. 12/280; 

o prepovedi uporabe sačil pri lovu 
na sulca, 27/558; 

o prepovedi uporabljenja osti pri ri
bolovu v Krki. 28/584: 

o razširjenju naredbe o občinskih 
blagajnikih za črnomeljskl in me
tliški srez. 19/402; 

o sestavljanju, opremljanju In pred-
laaanju občinskih računov. 23/458. 
in popravek. 27/559: 

o sezonskih podjetjih. 39/731; 
o sklicanju banovinskoga sveta, S/214; 
o ureditvi odgonstva in odgonskib 

postaj. 82/64«. 
Begunje: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 19/402. 34/680. 

Belgija: 
podpis sporazuma ' o stalnem medna

rodnem sodišču v Haagu. 7/198.. . 
Belo blago: 

pobijanje trgovine z njim. konvencija, 
4/117. 

Besedilo: 
prisege uslužbencev finančne uprave, 

3/75. 
Beton: 

armirani, norme 2a okroglo Železo, 
34'679. 

Bezina: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

.1982.. 15/328. 
Bezovica: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
198?.. 15/323. 

Bilanciranjè: 
državnih vrednostnih papirjev (zakon), 

8/73. 
Bistrica pri Limbusu: 

pobiranje občinske troia ri ne v letu 
1982.. 7/199. 

Bietrica pri Rušah: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1982.. 51/868. 
Btstrlčica: 

pobiranje občinske trošarine t letu 
1932.. 8/214. 

Biš: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 4/119. 
BlŠefcki vrh: 

pobiranje občinske troSarine v letu 
1632.. 20/419. 

Blzeljeko: 

OObiranie občinske trošarine v letu 
1932.. 38/723. 

• Blafrainiki: 
občinski, razširjenje uredbe o niib na 

čmomeliskf In metliški srez (ured
ba). 19/402. 

Blagovica : 
pobiranj« občinske trošarine « letu 

1932. 19/294. 
Bianca: 

pobiranje občinske troSarine v letu 
19^2.. 20/420. 

Bled-
pobi—»v*. ->h7t<i«ke troSarine v letu 

1982.. 20/419. 

Bloke: 
pobiranje občinske trošarine » letu 

1982., 45/799. 
Bočna; 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 20/420. 

Bolnice: 
zdravljenje državnih uslužbencev in 

upokojencev v njih (uredba), 14/306. 
Bolniki: 

okuženi, prevoz po železnici, 4/119. 
Boni: 

Privilegirane izvozne- družbe, knjiže
nje po pravilniku za izvrševanje 
zakona o prometu s pšenico, 34/679; 

Boreča: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1032., 42/730. 
Borovec: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 8/214. 

Borovci : 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 15/323. 
Borovnica: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 14/310. 

Borze: 
delà, odmera doklad (uredba). 31/627. 

Branôslavci : 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 33/667. 
Braslovče: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1982., 8/215. 

Bratonečice: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 17/361. 
Bratovske skladnlce: 

izprememba pravilnika o njih (ured
ba). 31/62& 

Brazilija: 
pristop h konvenciji o Izboljšanju uso

de ranjencev, bolnikov in ujetnikov 
v vojnah, 41/747. 

Brengova: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 23/462. 
.Brezje: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
19,32., 45/800. 

Breznica: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1032., 17/361. 
Brezovica: 

pobiranje občinske trošarine v. letu 
1932.. 0/281. 

Brežice: 
"mostnina, Izprememba tarife. 83/667. 

Briga: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 8/215 
Brizgalne: 

gasilne, na avtomobilnih stojalih, uvoz
no carinjenje (uredba). 4/116. 

Brstje: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 41/751. 
Bukovec: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 37/715. 

Bunčani: 
pobiranie občinske trošarine v letu 

1932., 15/323. 

Cankova: 
pobiranje občinske trošarine v Jetu 

1932.. 48/836. 
Porine: 

i7nrpmnnih* uvozne carinske tarife. 
10/245, 16/349; 

Carine: 
izprememba zakona o uvozni tarifi 

(zakon), 1/13, 1/14; 
konvencija o oprostitvi ' carinskih/-;!or-

malnostl po Letonfiki, 7/197 / • 
oprostitev uvoznih, carin, na salicilovo 

kislino, 4/117; 
prilaganje računov k deklaracijam za 

blago, ki se ocarinja ob uvozu, 29/597; 
uvozne, za gasilne brizgalne na avto

mobilnih stojalih, 4/116; . 
uvozne, klobukov, 6/171; 
uvozne, na lepenko (karton), 14/307,; 
uvozne, na pločevino, izprememba ta

rife, 6/172; 
uvozne, na tokomere, 6/171; 
uvozne,- oprostitev plačevanja na lahka 

olja od katrana iz kamenega pre
moga, 50/863; 

ukinitev pripombe 17 izvozne tarife k 
predlogu zakona o obči carinski ta
rifi, 43/768. 

Celje-mesto: 
pobiranje občinske trošarine do odo

britve proračuna za 1. 1932., 11/260; 
razširitev pristojnosti policije, 7/194; 

Celje-okolica : 
pobiranje občinske- trošarine v letu 

1982., 17/361. 
Cement: 

norme o portland-cementu, .10/240; < .. 
plošče iz njega, aorme, 20/691.;, 

Cene: -• . \ ... 
kruha in peciva v maloprodaji (ured

ba), 17/360; 
kruha, kontrola nad njim (razglas), 

29/599: 
svetovne paritete za pšenico, 40/740: 

Cenik: 
analiz in drugih del za privatne вгган-

ke v agrokemijskem in pedološkem 
odseku državnih kmetijskih poskus
nih in kontrolnih postaj. 18/392; 

serum (uredba), 8/94; 
za preizkušanje gradbenega materiala 

(uredba), 18/344. 
Cenzura: 

filmov (uredba) in izpremembe, 19/897, 
25/486, 20/505. 83/666. 

Cerkev: 
srbska pravoslavna, prevedba usluž

bencev (uredba), 49/887 ; L -
ustava, srbske pravoslavne (zakon), 

5/121. 
Ceršak: 

pobiranje občinske trošarine v -letu 
1032-, '45/800. 

Ceste: 
nedržavne, ljudsko delo na njih, 82/648; 
nedržavne, oprostitev ljudskega dela 

(razglas), 45/790; •;.--,:; 
obveznost, cestna, lastnikov novih stavb, 

14/308; 
prekomerno izrabljanje, plačevanje 10% 

od vozovnic avtobusnih podjetij (raz
glas). 39/731. 

CôZanjevci: 
pobiranje občinske trošarine v lotu 

1932., 6/173., 
Cigonca: : • '• • 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 25/490. , : 

Cirkovci: . v.' 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1982... 5/151. .. : " • 
Civilna hiša:. 

Nj. Vel. kralja, zakon o njenem ustro
ju. 1/1. 

nagrade dnevničarjem v njeni aluŽbi, 
13/200. 



Civilni zaporfï 
povračilo stroškov za prestajanje Kazni 

na prostosti vojaških oseb, 24/472. 
Cvetkovci: 

pobiranje občinske trošarine v ' letu 
1932., 17/361. 

čepinci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 47/828;-'-: 

Čeplje: " ' 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 11/260. • • 
Čerm-IjenSak: " 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 16/349. 

<*4škoslovaška: 
lopolnilni '• sporazum k pogodbi o trgo

vini in plovitbi (zakon) in ratifika
cija 12/266, 17/359; 

konvencija o pobijanju ponarejanja de
narja, 4/118; ' . 

ratifikacija konvencije o izvršitvi'-tujih 
razsodniških sodb, 4/118. ';•' .'••':•• 

Č e t a : • . • • - • • . . . - . . . 

obmejna, pravilnik za izvrševanje' za
kona o njej, 38/719; 

1îÈtA 9 n i e n r p ( 4 ) r ^ 
Čikečka vas: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 49/839. • 

Cile: 
pristop b. konvenciji o nočnem' dèlu 

žensk, 7/198; 
pristop h konvenciji o odškodnini za 

nezgode pri delu in zavarovanju de
lavcev zoper bolezen, 7/198. 

ratifikacija konvencije o vzajemnem 
ravnanju e tujimi in domačimi de
lavci glede odškodnine ob nezgo-
dah pri delu, 4/119. 

Cfenšovci: 
P m r 2 a ?Ì 7 / 8

0 2 b 8 g i n s k e tro5arine v ' * * ? -
Črnci : ! . . : ' ' 

P0lb93r2a!Ìei5/323.ÌnSke t r o S a r i n e ' v V V r 
črnelavci": ' , i. .. ' 

Plb93 r2.?J24/472 inSke t r o S a r , n e "*'¥}} 
črni potok; 

р ш Г 2 о * 8 к е t r o S a r i n e' v: ; i e , u 

črni vrh: 
P0lb932a:Ìe51/86b8ÌnSke t r 0 Š a n ' n e V . I e t U 

Črnomelj: 
ustanovitev,zdravstvene občine, 51/867. 

Dankovci:-
P°1932n i3 / 0 b ì S Ì n S k e M a r i n e v letu 

davščine: ,---. '• - >-M.;-< siït.^,,-
občinske, na prenocevanjertujJjèvv'Lju-

tomeru, 3/98; . . J . 
ч«Т™в' "kï. L i z a n i v letu 1932;, 
36/,00, 36/701: 

občinske, v Mariboru v 1. 1932., 37/714-
• banovinske, v,letu 1932,.,27/552, , ' 

Davki: 
neposredni, izprememba zakona o njih 

(zakon), .30/601; . :, 
neposredni, izvrševanje zakona o iz-

w ^ o ^ L " 1 dPPolnito zakona o 
"JiD, o5/685; 

oprostitev oseb z devetimi ali več otro-
« , izprememba zakona, 30/601: 

DavËI: 
potrdilo o plačilu, 5/149; 
skupni na poslovni promet, izpremem

ba uredbe, 48/829. 
. Debla: 

orehova, prepoved izvoza, 6/171, 16/348; 
' Dedni dol: 

! pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 13/294. 

, Delavci: 
, : inozemski, izdajanja potrdil, 83/667; 

rudarski in topilniški, organizacija 
sklada za preskrbovanje nezaposle
nih, 16/331; 

' siromašni, preskrbovanje z lesom, 
20/406. 

Delo: 
javna dela na račun podpor za siro

mašne kraje, 12/277; 
organizacija o njegovem posredovanju, 

izprememba uredbe, 51/865; 
pomožnega osebja v socialni in zdrav

stveni službi (pravilnik), 35/683. 
Denar: 

deset- in petdinarske novčanice, od
vzem iz obtoka, 24/475. 24/476; 

mednarodna konvencija za pobijanje 
ponarejanja denarja po Rusiji in voj
vodstvu , Monaco, 7/197; 

srebrni, predvojni, odkup, 3/97. 
Depala vas: 

; Pobiranje občinske trošarine v letu 
1I7O2., 51/868, 

Devica Marija v Polju: 
pobiranje občinske .trošarine v letu 

' 1932., 31/630. ••••.»m 
Devize: 

promet z njimi in izprememba pravil
nika o tem (uredba), 3/86. 20/418; 

prijava, 28/583, 38/722. 
Dežno: ' 

pobiranje občinske . trošarine v letu 
1932., 49/839. 

Difterija : 
serum proti njej, konvencija, 1/11. 

Dijaški dom: . . 
kralja Aleksandra v Beogradu, pravil

nik, in izprememba 9/217, 25/486..' 
Disciplina: 

predpisi o njej za učence strokovnih 
šol in za pomožno osebje v socialni 
in zdravstveni službi, 34/676. 

Disciplinski svet: 
vrhovni, zdravniški, uredba o njem, 

26/493. 
Dnevnrčarji; glej: uslužbenci. 
Dnevnice: 

za delavska potovanja (uredba)" 7/193. 
Dob: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 6/173, 13/294. 

Dobrina: 
pobiranje občinske trošarine v letu 
'.' 1932.. 43/768.: 

Dobrova: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

; 1932,, 15/323. 
Doklade: 

draginjske, državnih uslužbencev, ured
ba, 23/452; . 

draginjske,' državnih uslužbencev, iz
prememba uredbe, 7/191; 

draginjske. duhovništva vseh ver, iz
prememba uredbe, 6/170; 

draginjske, graničarjev, 34/670; 
draginjske.. provizoričnih poštnih slu

žite! jev. 33/666; , 
draginjske, upokojencev. 24/465; 
draginiske, npokojencev. prijava, 4/110. 

15/328; • • • <• 
javnih borz dela, odmera 31/627; 

DoMađe; 
občinske, v Ljubljani v leta~ÎBTJ2?,:râiw 

glas 86/699, 36/700, 36/701J. 
Dokležbvje: 

pobiranje občinske. trošarine v : Ja*» 
1932., 20/42Q. . • •'. 

Dol: 
pobiranje občinske trošarine -v—Jatu 

1932„ 17/362. 
D o l e : ••,.; 

pobiranje občinske trošarine v lotu 
1932., 49/839. ; 

Dolena: . • 
pobiranje občinske troSarine -v letu 

1932., 17/362. 
Dolenja Podgora: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 13/294. - . 

Dolgovi: . , 
Ljubljanske kreditne banke, piattini 

roki (uredba), 43/761; > 
Prve hrvatske štedionice v Zagrebu, 

plačilni roki (uredba), 38/717. 
Dolič: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
Ï932., 16/350. 

Donačka gora: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 25/490'. •'.- ••: . 
Dopisnice: 

z napisom Jugoslavija, dajanje V pro
met. 32/651. 

Dopolnilni sporazum: 
k pogodbi o trgovini in plovitbi t Ite-

lijo, 48/834; 
k pogodbi o trgovini in plovitbi s 

1 Češkoslovaško, 12/266, 17/359. 
Dovje: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 39/732. 

. Dovolitev: 
pogrebnih podjetij (uredba), 46/801'; 
tiskarskega obrta (uredba), 46/801. 

Draginjske doklade, glej: doklade. 
Dragomelj: 

pobiranje občinske trošarine v" leta 
1932., 51/868. ••' 

Dragovič: 
pobiranje občinske trošarine v lete 

1932., 51/868. 
Dramlje: ' •;•:-'-••• 

pobiranje občinske trošarine v lete 
1932., 25/491. :,T , 

Dragučeva: ' ' •' '••'• • 
pobiranje občinske troSarine v leta 

1932., 50/864 •;• ™ 
Dražen vrh: '• ' 

pobiranje občinske troSarine v leta 
1932., 40/742. ^ 

Drobiž: .:; •. •• '>. ' T 

kovinasti, zamenjava, 14/307. : T 

Droge: •'•'• • 
opojne, izvrševanje ; zakona o ; ntifi 
, (uredba), 4/110; . 

opojne, nadzorstvo' nad ' njih nadrobne 
prodajo (uredba)i 36/693:' '•'"•'• 

Drobtinci: ; • .. ,,; , :... •• 
pobiranje občinske trošarine ! v leta * 

.1932., 17/362. •; 
Drstelja: 

pobiranje občinske trošarine v Jetu 
1932., 5/151. . -: 

Državni svet: 
nagrade dnevničarjem v njegovem pod

ročju, 13/290; 
razne odločbe, 6/171, 23/463,.-82/610, 
^40/744, 50/863. '•.-••• .•;-

Državni vrednostni papirji: ' -
njih bilanciranje (zakon) k. 8/73. , '-

Duhovniki: ' 
vseh ver. izprememba - uredbe ò dra-

einiskih doklndah. 6/170. 



IV - ! 

E 
SlektrijSni tok: 

pravilnik za normalizacijo njegove na
petosti in frekvence (uredba), 30/605. 

Elastične gume: 
pri motornih vozilih, pojasnila, 8/214. 

F 
Fakultete : 
; medicinske, klinike, ižprememba pra

vilnika. 3/90. 
Fara: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.,'51/869. 

Filmi: 
\ censura, uredba in ižprememba, 19/397, 

21/486. 29/533, 33/666; 
pro;net z njimi (uredba), 22/443: 
zakon o prometu z njimi, 6/168. 

Finančni zakon: 
za leto 1932./33. in popravek, 28/561. 

3">/687; 
га. leto 1933./34., navodila za predlog, 

47/817. 
Fokovci: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932..'23/462. 

Formin: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

П32., 20/420. 
Fran'covci: 

pobiranje občinske trošarin* - let" 
1932., 10/247. 

G . • • ' • 

Gaberje: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 18/394, 48/836. 
Gabernik: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 17/362. 

Gajevci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 25/491. 
Gdansk: 

avtomobilna konvencija, ratifikacija, 
•36/698. 

Gederovci: 
pobiranje občinske trošarine y letu 

1932., 23/462. • 
Genterovci : 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 30/6W 

Geodeti: 
pooblastilo za izvrševanje poslov, ureda

ba in popravek, 14/297, 44/774. 
Geofizična raziskovanja: 

uredba o njih, 3/90. 
Geometri: • 

/ pooblastilo za izvrševanje poslov, ured^ 
h& in popravek. -14/297, 44/774. 

Gerlinci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 27/559. -.-.: 
Glavna kontrola: '•• • 

• nagrade • dnevničarjem v njenem pod
ročju. 13/290, \ 

Gnojnične eesalke: . 
i priznavanje prispevkov za nabavo in 

navodila za nakazovanje, 25/489. 
Gočova: 

pobiran'«" občinske trošarine v letu 
1932., 16/350.-

Golobiniek: . ; . . ' • 
pobiranip ohîHnske trošarine v letu 

1932.. 25/491.. 
Oorenie Polje; 

pobiranje nhčinsk" trošarine ™ letu 
1932., 15/324, 

Gorenjski vrh: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 31/631. 
Gorica: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 31/631. 

Gornja Bistrica: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 23/462. 
Gornja Lendava: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 36/702. 

Gornja Radgona: 
pobiranje občinske trošarine v lètu 

1932., 14/310. 
Gornji Logatec: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 48/836. 

Gornji, Slaveči: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 24/472. 
Gortina: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 39/732. 

Gospodarski svet: 
zakon o njem, 28/580. 

Gotenica: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.,'13/294. 
Gotovlje: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 15/324. 

Gozdi: 
ižprememba zakona o njih (zakon), 

20/406; 
gozdna kazniva dejanja, odlog- kazni 

'(zakon), 20/405; 
popravek k zakonu o njih, 13/291. 

Gozdne škode: 
uporabljanje § 3. zakona o izvršilnem 

izterjavanju, 10/242. 
Gradbeni odbori: 

osnovanje po gradbenem zakonu, na-
vpdila, 47/816. 

Graditeljstvo : 
norme za obtežbe (uredba), 31/028. 

Gradišče: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 44/774. 
Gradiška: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.,' 14/310. 

Grajska vas: 
- pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 30/614. 
Graničarji: 

njih draginjske doklade. uredba, 34/670. 
•' Griže:. 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 18/395. 

Grlava: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 15/324. 
Grosuplje: -

pobiranje občinske trošarine, v letu 
1932.. 50/864. 

Grška: " ' ' ' . " 
pristop h kon venci il za zaščito- literar

nih in umetniških del. 14/309. 
Gruškovje: - .••••. 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 31/631. 

Grušova: . ' : 

pobirà'nje občinske trošarine v letu 
1932». 21/436. 

[ Gume: ' . , 
elastične nri motornih vozilih, pojasni

lo, 8/214. 

H 
Haag: 

sporazum o stalnem mednarodnem so
dišču, 7/198. 

Hajdina: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.,' 13/294. 
Hardek: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.,'6/173. 

Hermanci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 16/350. 
Higijena: 

stalna komisija pri osrednjem higien
skem zavodu, njene dolžnosti (ured
ba), 31/626. 

Hiša: 
civilna Nj. Vel. kralja, 1/1. 
nagrade dnevničarjem v njeni službi 

(uredba), 13/290. 
Hišni red: 

v kazenskih zavodih (uredba). 8/204. 
Hlevi: 
. živalski, razkuževanje, 13/291. 

Holandska: . 
ratifikacija konvencije o nezaposleno-
. sti, 80/613. 

Horjul: 
pobiranje občinske trošarine v, letu 

1932.,'16/350. 
Hošnica: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.,'24/472 

Hotederšica: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 17/362. 
Hotiza:.' - i, 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 41/751. 

Hrana: 
pomanjkanje v siromašnih krajih, pod

pore, 12/277. 
Hrastje-Mota: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 48/836. 

Hruševka: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

19?2.,-25/491. -. ,..-••• 
Hudo: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 36/702. 

Hum: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

l«m.. 1.7/362. ••• 

Ihan: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 7/199. 
Imovinsko stanje: 

potrdila o m'em. izdajanje in potrje
vanje (uredba), 10/234. , ,,, 

Industrijska svojina: 
konvenćila o njeni zaščiti, pristop ita

lijanskih kolonij, 10/245: 
Inozemci: 

delavci, izdajanje potrdil, 33/667: • 
prošnie za niih zaposlitev, 25/487. 

Inozemske pošilike: • 
povzetne, ustavitev, 42/760 

Instrumenti: 
državni, uslužbencev osrednje uprave 
. za mere in kovine, stroški za prenos, 

3/93. 
Inspektorat: 

finančni v Mariboru, ukinitev. 6/171; 
• okrožni'v Mariboru, ukinitev. 31/630. 

Inženjerji: 
privatni, strokovni izpiti, uredbe. 26/499: 



- v 
'Italija-, 

dopolnilni sporazum к pogotfbi o trgo
vini in plovitbi, 48/834. 

iška vas: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 15/324. 
Ivanci : 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 48/836. 

fvanjci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 19/403. 
Izboljšanje: 
, travnikov in pašnikov, priznavanje pri

spevkov in navodila za nakazovanje, 
25/487. 

Izkaznice: 
ribarske, banovinske pristojbine nanje, 

28/584. 
izpili: 

državni, strokovni, pripravnikov z ne
popolno srednješolsko izobrazbo v 

r šumarski stroki, 26/500; : 

državni, strokovni, uradniških 'priprav-
. nikov šumarske stroke s fakultetno 

izobrazbo-(uredba) 'in popravek' 16/ 
337, 23/455;- • 

iržavni, strokovni, v rudarskem: pod
ročju ministrstva, za šume in rude 
uredba, 26/495; 

uržavni, strokovni, v stroki kontrole 
nier in dragocenih kovin (uredba), 
25/483; ' . - ' ' " ' 

državni, strokovni, za profesorje in uči
telje veščin na umetniških šolah 
(uredba), 44/769; 

državni, strokovni, za . računske urad
nike pri ministrstvu za šume in rude 
(uredba). 16/335; 

, mojstrov, opravljanje (uredba). 36/689 
iir izpraševalne komisije zanje, 46/ 

'811; 
•. praktični, trsničarjev (pravilnik), 7/171-

P 0££6 nÌS 1 , ' °Pravlianje (uredba). 34/ 
669, 34/677; 

praktični; učiteljski, pravila in popra
vek, 15/313, 18/394: 

pravno-zgodpvinski na universi v Ljub
ljani, izpopolnitev komisije, 17/361; 

strokovni, z» uradnike v področju mi
nistrstva za socialno politiko in na
rodno zdravje, 10/235; - ' 

••trokovni, za uradniška zvanja v pošt-
no-telegrafski službi,- 9/220. 

Izprememba in dopolnitev: 
pravilnika o Dijaškem domu kralja 
. Aleksandra y Beogradu. 25/486: 

pravilnika o priročnih lekarnah zdrav
nikov in živihozdravnikov, 11/259; 

P r a I i ! n i k a ° t o S a r i n s k i Pravici. £5/687; 
uredbe o lekarnarski zbornici. 20/407-
u r e d b e - o organizaciji posredovanja 

.dela. 51/865: . . . - - . 
..uredbe ò skupnem davku na poslov-
;- :i.ni promet. 48/829; 

v. taksnem, in prislojbinskem pravil
niku, 45/777: 

«akona o neposrednih davkih in za
gona p.davku ,na neoženjene osebe 
in davčni oprostitvi oseb z 9 in več 
otroki, 30/601. • 

Zfl3/°™ 0 državnem računovodstvu, 

zakona o državni trošarini. 33/663-
zakona, o taksah. ,32/633; 

2/25- ° U S t r ° i U V O i 8 k e in> monmrice. 

»•»wna ° v r h o v n i državni upravi; 2/27: 
« Л а « * . D 0 . s l o v n e m redu : v narodni 
•8к.ЧЕ1блц ux_e.enatu,. 25/427. J&481. 

Izvoz: 
orehovih debel, prepoved, 6/171, 16/ 

348, 29/597, 33/666; 
živine, kontrola, 22/445; 

živine, takse, 22/447. 

Japonska: 
ratifikacija konvencije o avtorski pra

vici, 37/714; 
Janževa gora : 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 7/199. 

Jarenina: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 50/864. 
Jarše: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 8/215. 

Javna dela: > 
njih izvajanje na račun podpor za si

romašne kraje, 12/277. 
Jelovec-Makole : 
. pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 15/324. 
Jelovec pri Kamniku: • 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 15/324. 

Ješenca: \ 
pobiranje' občinske trošarine v letu 

. 1932., 30/614. 
Jezersko: . 

pobiranje občinske trošarine, v letu 
1932., 13/294. ' 

Jiršovci: 
pobiranje občinske trošarine v'.'letu 

1932., 27/560. •'•• 
Jugoslavija: 

dopisnice s to označbo, dajanje v pro
met. 32/651. 

Jurklošter: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., .16/350. 
Jurovce: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 15/324. 

K 
Kadi. 

za tropine, oblika, sestava in način 
njih oznamenovanja, pravila, i/16. ' 

Kalob je : -..••••-. 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 14/310. 
Kalše: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 14/310. 

Kamen: . .;' 
iz žlindre, norme, 29/593. 
lomlien. norme. 29/593. 

Kamenščak: 
pobiranje občinske trošarine v letu 
. 1932.. 5/152.. 

Kamna gorica: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 9/231. ' ' . - ' " ' • 
Kandrše: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 49/840. 

Kapca ;. 
pobiranje občinske trošarine v letu 

. 1932.. 48/836. 
Kapela: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 13/294. 

Kapele: .. ' 
pobiranje občinske trošarine V -Mu 

1932.. 17/362. '.. ' 
Kflrfon (lepenka): , . . . . ' ' 

uvozno ocarinjenje, 14/307. • 

Kazni: 
denarne, racfl gožarini fcazmviii dejanj, 

odlog, 20/405; 
monopolno kazensko postopanje, '37/ 

705; 
povračilo stroškov za prestane kazni na 

prostosti vojaških oseb v civilnih 
zaporih, 24/472. . 

"Kislina: 
salicilova, oprostitev uvozne oarine, 

4/117. 
Klinike: . ' * 

medicinskih fakultet, izprememba pra. 
vilnika o njih, 3/90. 

Kliring: 
med . Jugoslavijo in Švico, sporazum, 

47/825;- • . . . • * 
sporazum o njem z Avstrijo, 10/242, 

41/745. 
Klobuki: 

uvozno ocarinjenje, 6/171 
Kmetje: 

njih zaščita (zakon). 33/650, 
siromašni, preskrbovanjt z !e~em, 2i)? 

406.. , 
Kog:'. . . . Z ' ' . . . . . 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 16/350. 

Kokarje:,'. 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 14/310. ,;-i-
Kolonizacija: 

Sklad za njo, stanje, 17/359. 
Kolovrat: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 49/840. 

Kolumbija: 
statut stalnega mednarodnega sodišča, 

ratifikacija, 36/698. 
Komisije:.... . . . . . . ' " 

lžpraševalna za mojsïrske izpite, 46/811; 
stalna pri' osrednjem higienskem za

vodu, dolžnosti. in področje, 31/626; 
zà pravnoagodovinski * izpit na ljub

l j a n s k i univerzi, 17/861. 
Konoplja: 

kontrola njene kakovosti, 1/22;. 
vinjete za njeno oznamenovanj'e, i/23; 
vtoyarjanje na železni&ih postajah, 

Konservatoriji : •••'-.; 
izpiti za profesorje in uStelje veščin 

na njih, 44/769; 
Kontrola: .'••'• ' ' 
' izvoza živine, zakon in uredba, 5/146, 

konoplje, 1/22-, 
mer in dragocenih kovin,-povračilo 

stroškov, izpreihemba pravilnika, 
3/03; 

nad ceno kruha, 29/599;', 
semenja ob uvozu, 38/722; ' 
sodov, postaje v Dravski banovini. 

3/91. 3/93; . - ' • - . • " 
sodov, povračilo stroškov, fepremériiba ' 

pravilnika, 3/93. 
Konvencije: ,. , - ' . . . ; " 

avtomobilna s Poljsko za mesto Gdansk, 
ratifikacija. 36/698: л 

konzularna s Poljsko, zakon o njej, 
1/4; 

k pogodbi o trgovini in plovitbi t 
Češkoslovaško, zakon in. ratifikacija, 
12/266. 17/359: • , 

mednarodna o. oprostitvi carinskih for-
rinamosti po Letdnski. 7/197;.',..', . 

mednarodna o pobijanju ponarejanj» 
denarja po Češkoslovaški in .-Sor-
veški. ratifikacija, 4/118; 

>:.fe..Vii 
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"Konvencije: 
o antidifteričnem serumu, zakon in ra

tifikacija, 1/11, 10/245; 
o avtorski pravici, ratifikacija po Ja

ponski, 37/714; 
o avtorski zaščiti, pristop Luksembur

ške, 14/309; 
o avtomobilskem prometu, 7/196; 
o izboljšanju usode ranjencev in ujet

nikov v vojnah, pristop Amerike, 
36/698; 

p izboljšanju usode ranjencev in voj
nih ujetnikov, pristop Brazilije. 41/ 

: 747; • 
o izvršitvi tujih razsodniških sodb, 4/ 

118; 
o mednarodni uniji za pomoč, zakon 

in ratifikacija po Turčiji, 22/437, 
•41/747; •'••'. 

o nezaposlenosti, ratifikacija po Ho-
landski, 30/613; / 

•o nočnem delu žensk, pristop republi
ke Cile. 7/198; 

o odškodnini, za nezgode pri delu in 
zavarovanju delavcev zoper bolezen, 
pristop republike Cile, 7/198; 

o opiju, pristop Letonske. 41/747; 
S pobijanju ponarejanja denarja, rati

fikacija po Rusiji In vojvodstvu Mo
nako. 7/197; 

o pobijanju trgovine z belim: blagom. 
» 4/117; ..-:.-•• 

o poštni hranilnici, ratifikacija po Polj
ski. 7/198; 

o uporabi nedeljskega počitka v indu
strijskih podjetjih, 14/309; 

•o vojnih ujetnikih, ratifikacija po Svi
ci. 7/197; 

o vzajemnem ravnanju s tujimi in do
mačimi delavci glede odškodnine ob 

' nezgodah pri delu, načrt, 4/119; 
pariške unije za zaščito industrijske 

svojine, pristop italijanskih kolonij 
' Libije, Eritreje in Egejskih otokov, 

10/245; 
poštna svetovna. Izkaz držav, ki so jo 

- .ratificirale. .10/246; \ 
poštna svetovna, izkaz držav, ki so pri-' 

?topile, 7/195; 
poštna 'svetovna. Izkaz vseh ratifikacij 

in pristopov k njej. 30/611; 
poštna svetovna,' pristop Afganistana, 

10/247; 
poštna svetovna, priznanje po Veliki 

- Britaniji za tanganijsko ozemlje, 
7/196: 

sa izboljšanje usode ranjencev in bol-
. nikpv v. vojnah in vojnih ujetnikov 

'" z Rumunijo, ratifikacija. 3/96; 
ia pobijanje trgovine z ženekami in 
.- otroki, pristop Velike Britanije. 7/198; 
za zaščito literarnih in umetniških del. 
•'• pristop Grške. 14/309: 
z Madžarsko, o upravnem postopku s 

'•proizvodnimiin prometnimi podjetji. 

Koprivnica: 
. \ ;ppbiranie občinske trošarine v letu 
:: 1932.. 30/619. . 
Kordvci: 

pobiranje občinske trošajrine v letu 
--ÏS.4 1982^.83/667: 
Košaki : 
• pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 44/776. 
Kovine: 
'•: dràpoeèrve. sedeži oddelkov za nje. 3/92, 

• 3 / 9 3 : . "•' ' • • • • " 

dragocene1, tarifa îigovîné. 1в/34В; 
•dragocene žteovlna.' rioblranie.: 7/192: 
dragocen? tireditp«- " ^ e l k a za nje pri 

osrednji upravi, 3/74. 

Kozje: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 35/688. 
Krajna: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 24/473. 

Krašnja: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 36/702. 
Kraljevci: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 35/688. 

Krompir: 
rak in molj, države, ki veljajo za ne

okužene po njih, 32/647. 
Krčevina: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 6/173, 45/800. 

Krediti: 
za poštno-telegrafsko-telefonske stroške, 

47/813. 
Kr-ištanci: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 17/362. 

Križ: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 51/868. 
Križevci: 

pobiranje občinske trošarine v lotu 
1932., 15/324. 

Krka: 
meje samosvojih ribarskih okrajev, 2/72; 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 36/703; 
prepoved uporabe osti pri ribolovu v 

njej, 28/584. 
Krog: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 24/473. 

Kropa: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 14/311. 
Krošnjarjenje: 

predpisi o njem, začasni, 26/494. 
Krško: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 31/631. 

Krtina: ' 
pobiranje občinske trošarine v. letu 

1932., 16/350.. 
Kruh: 

cena, kontrola, 29/599. 
. cena v maloprodaji. 17/360. 

Ksilografija: ' 
opravljanje tega obrta, 46/801. 

Kuba: . < . • 
ratifikacija zapisnika o statutu stalne-

. ga mednarodnega sodišča. 30/613. 

Lahonci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 16/350. 
Lahovtče: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 24/473. 

Làncovo: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.,- 13/294. 
Laporje: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 4/119. 

Lastnic: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 18/395. 
Laže: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 15/324. 

Leeen: . 
•pobiranie občinske- trošarine v letu 

1932.. 38/724. 

Lehen na Pohorju: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 15/325. 
Lekarne: 

pomožno osebje, pravilnik o njem, 
11/257; 

pravilnik o notranjem poslovanju, 
20/412; 

pravilnik za izvrševanje zakona o njih, 
20/408; 

predpis za njih ureditev, 20/415; 
priročne, zdravnikov in živinozdravni-

kov, izprememba pravilnika, 11/259; 
strokovni pregledi, 20/413; 
uredba o lekarnarski zbornici, izpre,-

memba, 20/407. 
Lemberg: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 20/420. 

Lemerje: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 24/473.. 
Lepenka (karton) : 

uvozno ocarinjenje, 14/307. 
Les: 

preskrbovanje z njim siromašnih kme
tovalcev in delavcev, 20/406; 

pretvarjanje 1 m» y ka, 7/194. 
Lese: 

pobiranje občinske trošarine v leta 
1932., 37/715. 

Letonska: 
konvencija o oprostitvi carinskih for

malnosti. 7/197. 
Libeliče: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 15/325. 

Libuče: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 51/868. 
Likvidacija: 

potnih stroškov carinskih uslužbencev 
v breme privatnih strank, 37/713. 

Literarna dela: 
konvencija o njih, pristop Grške, 14/309. 

Litmerk: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 5/152. 
Litografija: 

opravljanje tega obrta, 46/801. 
Li void: m-

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 6/173. 

LJubljana: 
odobritev proračuna in proračunskih 

uredb za leto 1932., 36/698. 36/699, 
: 36/700. 36/701; 
pobiranje občinske trošarine do odo

britve proračuna v letu 1932., 11/260. 
Ljubljanska kreditna banka: 

• plačilni roki za vloge in dolgove, 43/761. 
Ljubno: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 18/395. 

Ljudsko delo: 
oprostitev za .nedržavne ceste, 45/799; 
za nedržavne ceste, 32/648. 

Ljutomer: 
davščina na prenočevanje tujcev,' S/98; 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 48/836. . 
Lobnica: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 37/71-5. 

Ločič: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 30/614. 
Log: ' . '. 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 31/631. 
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Logarovci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 16/350. 
Loka: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 16/350. 

Loka pri, Zidanem mostu: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 18/395. 
Lokavec: 

pobiranje občinske trošarine v le:u 
, 1932., 19/403. 

Lov: 
na sulca, prepoved uporabe sačil, 

27/558; 
zakon, o njem in popravek, 7/177, 

16/349; 
prenos lovskega orožja čez mejo, 9/229. 

Lož.i !. ' 
pobiranje občinske trošarine v leta 
,1932.. 41/752. 

L u č e : .•.••• 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 14/311, 16/351-

Lukačev«: , 
pobiranje občinske trošarine' v letu 

1932.,' 23/462. . 
Lukavci: 

pobiranje občinske' trošarine v letu 
. 1932:,: 16/351. 

Lukovica: 
pobiranje 'občinske, trošarine v letu 
< .1932., 877715. ... 

Luksenburška: 
pristop h konvenciji : o zaščiti avtorske 

i-pravice,; 14/309. 
LuSeî'sa- vas:'..;.. 

pobiranje občinske trošarine v letu 
•K 1982... 15/325. • • . , ' 

Lutverci : 
pobiranjö občinske trošarine v letu 

1932., 24/473. 

"M ' " 
Madžarska:. 

konvencija z .njo o upravnem postopku 
s proizvodnimi in prometnimi pod-

-,.jelji,:;l/9;, ' , 
otvoritev telefonske zveze s Podčetrt

kom, 6/172;- :. 
sporazum o agrarnih zadevah. 7/197. 

Mah. Dolenci: , 
pobiranje občinske trošarine v letu 
• 1932., 45/325. 

Maribor:1 i 
•pobiranje občinske trošarine do odo

britve proračuna v letu 1932. 11/260-
proračun za 1. 1932.. odobritev.' 37/714-' 
ukinitev finančnega inspektorata, 6/171-
ukinitev okrožnega inspektorata; 31/63o! 

Marija Gradec: - - .., 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 17/362. 
Marija Reka: 

pobiranje. občinske trošarine v letu' 
.1932., 6/173. 

MaTkišavci: • 
^ ^ a n j e - občinske trošarine v letu 

1932., 37/715. 
Markovci: " ' •. 
/.„Pobiranje občinske trošarine v letu 

1932..-49/840. • • . - ' • 
Marti janci: 

P ^ a n J e občinske trošarine v letu 
Material: 

gradbeni, cenik za preizkušanje. 16/344. 
Maučice: 

PP^anje 'občinskg trošarine, _vj letu 

Mavec: 
plošče iz njega, norme, 29/591. 

Medicinske fakultete : 
klinike, izprememba pravilnika, 3/90. 

Mednarodne pogodbe: 
zakon za njih nemudno uporabo, 33/655. 

Medvode: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 13/295. 
Mekinje: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 13/295. 

Mere: 
povračilo za prenašanje in prevažanje 

državnih instrumentov uslužbencev 
osrednje uprave za mere in kovine, 
izprememba pravilnika, 3/93; 

sedeži oddelkov, 3/92, 3/93; 
ureditev oddelka za nje pri osrednji 

upravi, 3/74. 
Merila: 

občasni pregled in žigosanje na pod
ročju Dravske banovine, 8/210; 

pobiranje' žigovine, 7/192; 
, postopanje pri uvozu, 29/594; 

tarifa žigovine, 16/345; 
žigosanje, 49/838. 

Mesta: 
za katera se uporablja prvi del grad

benega zakona. 16/329. 
Mestni vrh: , 

pobiranje občinske trošarine v letu 
. 1932., 15/325. 

Metlika:. 

.ustanovitev zdravstvene občine, 51/867 
Mezgovci : 

pobiranje, občinske trošarine v leHi 
1932.. 35/688. 

Mihalovci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 21/436. 
Ministrstvo pravde: 

u r e d b e : 
o hišnem redu v kazenskih zavodih. 

8/204; 
o nagradah dnevničarjem v področju 

ministrstva pravde, 8/201; 
o povračilu stroškov za vojaške ose

be v civilnih zaporih, 24/472: 
o prevedbi uslužbencev srbske pra

voslavne cerkve, 49/837; : 

o uniformiranju obsojencev v kazen
skih zavodih in sodnih zaporih. 
17/353. 

Ministrstvo za finance: 
u r e d b e : 

o besedilu prisege za uslužbence fi
nančne uprave, 3/75; 

o dopolnitvi pravilnika za poslovanje 
računovodstvenih odsekov pri mi
nistrstvih, 20/418; 

o draginjskih dokladah ' drž. upoko
jencev, 24/465; 

o draginjskih dokladah drž. usluž
bencev, 23/452; 

o draginjskih dokladah provizornih 
poštnih služiteljev, 33/666; 

, o izdajanju zavarovalnih polic v di
narjih, 6/170, 16/348; 

o izpremembi in dopolnitvi taksne
ga in pristojbinskega pravilnika, 

: 45/777: 
o izpremembi in dopolnitvi zakona 

o znižanju prejemkov. 29/586: 
o izpr,emembi pravilnika za kovanje 

zlatnikov. 9/230. 14/306; 
. o izpremembi uredbe o draginjskih 

dokladah drž. uslužbencev, 7/19:1 ; 
o izpremembi uredbe o draginjskih 

dokladah duhovništva, 6/170: 
o iroremembi uredbe o skupnem 

davku na poslovni promet, 48/829; 

Ministrstvo za ïfiœnc&j"1 

u r e d b e : 
o izvzetju maleprodaje monopolizira

nih predmetov iz zakona o obrtih. 
34/670; 

o likvidaciji potnih stroškov carin
skih uslužbencev, ki obremenjuje
jo privatne stranke, 37/713; 

o monopolnem kazenskem postopa
nju, 36/705; 

o monopolnih taksah, 34/870, in po
pravek. 39/731; 

o načrtu za osmo amortizacijo obvez
nic vojne škode, 3/86; 

o navodilih za izvrševanje državne
ga proračuna za 1.1932./83., 43/763; 

o navodilih za izvrševanje zakona o 
izpremembi in dopolnitvi zakona 
o neposrednih davkih, 85/685; 

o navodilih za izvrševanje zakona o 
opojnih drogah, 4/110; 

o novodilih za sestavljanje državnega 
proračuna za leto 1933./34., 47/817; 

o obdavčenju avtomobilov pri uvozu, 
17/354; 

o oprostitvi uvozne carine na sali-
cilovo kislino, 4/117; 

o plačevanju inozemskih obveznic, o 
uporabi svobodnih dinarskih ter
jatev, uvozu deviz in prijavi ino
zemskih terjatev, 28/583. 38/722: 

o pobiranju šolnine, 34/672; 
o pooblastitvi za izvrševanje javnih 

geodetskih in geometrskih poslov 
in pogojih za pridobitev te poobla
stitve, 14/297, in popravek, 44/774; 

o postopanju pri prenosu orožja lov
cev čez mejo, 9/229; 

o postopku s svilenimi tkaninami, iz
voženimi za dodelavo, 3/95; 

o potrdilih o plačanem davku, б/149; 
o povprečni taksi za mline, 35/682; 
o povračilu potnih in selitvenih stro

škov civilnih državnih Uslužben
cev, 4/101; 

o predlaganju zahtev za kredite in 
odreditev izplačila neporavnanih 
pokojninskih prejemkov iz prejš
njih let, 38/718; 

o prepovedi izvoza orehovih debeL 

6/171, 16/348; 
o pretvarjanju 1 m" lesa y kg, 7/194; 
o prijav| za draginjske doklade dr

žavnih upokojencev, 4/110; 
o oriklopitvi blagajniškega in tre-

zorskega razdelka oddelka za dr
žavno računovodstvo odseku glav
ne državne blagajne, 14/306; 

o prodaji in. nakupu tujih plačilnih 
sredstev, 51/865; 

o prometu z devizami in valutami, 
3/88, in izprememba, 20/418; 

o tečajih državnih papirjev, 40/740; 
o trošenju pisarniškega papirja in 

drugega materiala, rabi pribora in 
oprave v državnih uradih ш usta-
novali in o uporabljenju kreditov 
za poštno-telegrafsko službo, 47/813; 

o uvoznem ocarinjenju klobukov iz 
klobučevine in rastlinskih snovi. 
6/171; 

o uvoznem ocarinjenju lepenke (kar
tona), 14/307; 

o uvoznem ocarinjenju toktfmerov. 
6/171; - . . - ' : . 

o velikosti nagrad dnevničarjem v 
področju ministrstva «nane. 4/109; 

o vrednosti stanovanj civilnih držav
nih uslužbencev, 35/681: 

o zamenjavi kovinaetega drobiža. 
14/307. -
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Ministrstvo za gradbe: 
u r e d b e : 

o ceniku za preizkušanje gradbene
ga materiala, 16/344; 

0 mestih in trgih, radi uporabe pr
vega dela gradbenega zakona, 
16/329; 

o nagradah dnevničarjem v področju 
ministrstva za gradbe, 8/203; 

o normah za lomljeni kamen, 29/593; 
o normah za obtežbe pri graditelj

stvu, 31/628; 
o normah za opeko, 15/320; 
o normah za opeko in kamen Iz 

žlindre, 29/593; 
o normah za opeko iz apna in pe

ska, 15/321; 
o normah za pletenine iz stukaturne 

trstike, 15/322; 
o normah za plošče iz mavca, mavca 

in žlindre, žlindre in cementa, 
29/591; . . 

O normah za portland-cement,10/240; 
o normah za stukaturno trstiko, 

15/322; 
o normah za žlindro, 29/592; 
o normalizaciji napetosti in frekven

ce električnega toka, 30/605; 
o reflektorskih steklih na vozilih. 

4 29/597; 
o sestavljanju in vodstvu izkazov 

uslužbencev ministrstva za gradbe 
in podrejenih ustanov. 3/85; 

o ustanovitvi tehničnih razdelkov pri 
sreskih načelstvih. 8/212: 

o začasnih navodilih za osnovanje 
gradbenih odborov DO gradbenem 
zakonu, 48/716. 

Ministrstvo za notranje posle: 
u r e d b e : 

o izdajanju in potrjevanju potrdil o 
imovinskem stanju, 10/234; 

O nagradah dnevničarjem v področju 
min. za notranje posle, 31/625; 

o prometu s filmi, 22/443: 
o razširitvi pristojnosti mestne poli

cije v Celju. 7/194: 
o sedežih oddelkov meril in drago

cenih kovin, 3/92. 
đinistrstvo za poljedelstvo: 

u r e d b e : 
o državah, ki veljajo za neokužene 

po krompirjevem raku* in molju. 
32/647; 

o kontroli izvoza živine, živalskih 
proizvodov in izdelkov, 22/445: 

o kontroli semenja ob uvozu in v 
notranjem prometu. 38/722; 

' o nagradah dnevničarjem v področju 
ministrstva za poljedelstvo. 8/202: 

o opravljanju praktičnega izpita trs-
ničarjev brez strokov, šol, 7/191: 

o pravilniku in cenovniku za oprav
ljanje analiz in drugih del za pri
vatne stranke v agrokemiiskem in 
pedološkem odseku državnih kme
tijskih in poizkusnih postaj. 18/392: 

' e pregledu sadnih rastlin ob uvozu. 
5/150; 

" o taksah pri izvozu živine in žival
skih izdelkov, 22/447. 

Ministrstvo za promet: 
u r ed b e : 

o dnevnicah za delavska potovanja. 
7/193: 

o državnem strokovnem izpitu za 
uradniška zvania v poštno-telegraf-
ski stroki. 9/220: 

O pogodbenih državnih poštah. 3/75: 
o noslovaniu ч nnštno H-anj'niço kra

ljevine Jugoslavije, 9/223. 

Ministrstvo za promet: 
u r e d b e : , 

o postranskih prejemkih uslužbencev 
državnih prometnih naprav, 50/845; 

o potnih in selitvenih stroških de
lavcev državnih prometnih usta
nov, 11/254; 

o prijavi in odjavi plovnih objektov, 
izprememba uredbe, 23/455; 

o razporejanju zvaničnikov I. in II. 
kategorije in služiteljev v področju 
ministrstva za promet, 23/450, in 
izprememba, 36/389; 

f> ureditvi razsodišča za zavarova
nje prometnega osebja in o sod
nem postopanju pri tem sodišču, 
29/589. 

Ministrstvo za prosveto:^ 
u r e d b e : 

o cenzuri filmov, 19/397, in izpre
memba. 25/486. 29/595, 33/666; 

o dijaškem domu kralja Aleksandra 
v Beogradu, 9/217, in izprememba 
pravilnika, 25/486; 

o izpremembi pravilnika za medi
cinske fakultete, 3/90; 

o obči univerzitetni uredbi, 18/305; 
o opravljanju praktičnega učiteljske

ga izpita, 15/313: 
o pobiranju vstopnine v državne 

muzeje. 46/808; 
o pravilih za opravljanje državnega 

strokovnega izpita za profesorja in 
učitelja veščin na umetniških šo
lah. 44/769; 

o stalnih članih slavnega prosvetne
ga sveta, 17/358; 

3 zdravljenju državnih uslužbencev 
in upokojencev v javnih bolnicah, 
14/306. 

Ministrstvo za socialno politiko in na
rodno zdravje: 
u r e d b e : 

o cenovniku serumov, 3/94: 
o delu pomožnega osebja v socialni 

in zdravstveni službi, 35/683; 
o dolžnostih in področju stalne hi

gienske komisije pri osrednjem hi
gienskem zavodu v Beogradu. 31/ 
626; 

o izpremembah in dopolnitvah pra
vilnika o priročnih lekarnah zdrav
nikov in živiriozdravnikov, 11/259; 

o izpremembi uredbe o lekarnarski 
zbornici. 20/704; 

o izpremembi uredbe o organizaciji 
posredovanja'dela. 51/865: 

o nadzorstvu nad prodajo opojnih 
drog na drobno. 36/693: 

o nagradah dnevničarjem v področ
ju ministrstva za socialno politi
ko in narodno zdravje. 8/204 ; 

o notranjem poslovanju v javnih le
karnah, 20/412: 

o nujnih podporah siromašnim kra
jinam radi pomanjkanja h: ano, 
19/077; 

o obliki, vsebini in načinu izdajanja 
zdravniških potrdil. 15/316: 

o odmeri doklad za javne borze dela. 
31/426: 

o oglašanju zdravil in zdravilnih 
specialitet v dnevnikih ali na drug 
način. 4/147: 

o nnmožnem osebju v lekarnah. 11/ 
257-

o pravilniku za izvrševanie rnkonn 
o lekarnah in n*d7orstvn nad pro
metom •> 'dravili. ooMfi«-

o retaksaciji receptov, 6/170, 

Ministrstvo za socialno politiko in narod
no zdravje: 
u r e d b e : 

o sprejemanju honorarnih uslužben
cev za občasna dela pri ministrstvu 
za socialno politiko in narodno 
zdravje in temu podrejenih napra
vah, 44/769; 

o strokovnih izpitih uradnikov mi
nistrstva za socialno politiko in 
narodno zdravje, 10/235; 

o strokovnih pregledih lekarn, 20/413; 
o ureditvi javnih lekarn, 20/415; 
o vrhovnem zdravniškem disciplin

skem svetu, 26/493; 
o zdravniškem pregledu otrok za, 

sprejem v šole za nezadostno raz* 
vite otroke, 39/725; 

p zdravniškem pregledu otrok za 
vpis v šolo. 34/672; 

o uporabi paragrafov 10., 17., 18. in 
•i" 19. zakona o zdravnikih speciali

stih za bolezni ust in zob in O 
zobnih tehnikih, 1/15. 

Ministrstvo za šume in rude: 
u r e d b e : 

o državnem strokovnem izpitu pri« 
vatnih inženjerjev, 26/499; 

o državnem strokovnem izpitu ra< 
čunskih uradnikov ministrstva za 
šume in rude, 16/335; 

o državnem strokovnem izpitu urad
niških pripravnikov šumar, stroke 
s fakultetno izobrazbo, 17/337, irr 
izprememba, 23/455: 

D državnem strokovnem izpitu v ru
darskem področju ministrstva za 
šume in rude, 26/495: 

o izpremembi pravilnika bratovskib 
skladnic. 31/628; 

o geofizičnih raziskovanjih kot rudo-
slednih delih. 3/90; 

D honorarnih uslužbencih v področju 
ministrstva za šume in rude. 16/ 
343; 

«j nagradah dnevničarjem v področju 
ministrstva za šume in rude, 
8/202; 

o navodilih za unorabljanje § 3. za
kona o izvršilnem izterjevanju 
gozdnih škod. 10/242; 

o nošenju službene obleke za šumar
ske uslužbence pri upravi državnih 
gozdov. 30/606:' 

o ocenievanju državnih uradnikov in 
uslužbencev šumarske stroke, 16/ 
341; 

o organizaciji sklada za ' preekrbova-
nie nezaposlenih rudarskih in to-
pilniških delavcev, 16/331; 

o pašvaliranju potnih stroškov Šu
marskih uslužbencev. 19/400. 29/ 
587; 

» terenskem delu uslužbencev šu
marske stroke. 50/862. . 

Ministrstvo za telesno vzgojo naroda: 
u r e d b e : 

o nagradah dnevničarjem v področju 
ministrstva za telesno vzgojo na
roda. 34/671: 

o ureditvi ministrstva za telesno 
vzgojo naroda. 29/588.-

Brinistrstvo za trgovino in industrijo: 
u r e d b e : 

o določanju cen svetovne paritete za 
pšenico, 40/740: 

o dovolitvi pogrebnih podjetij, 46/ 
801: 

o izpremembi pravil o pregledova
nju in žigosanju, sestavi in ozna-
menovflp'u tokomerov in nadzor
stvu nad njimi, 21/434; 1 
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Ministrstvo za trgovino in industrijo: 
u r e d b e : 

o izvrševanju zakona o prometu s 
pšenico, 30/603; 

o kontroli kakovosti konoplje, 1/22; 
o mlinih, 28/583; 
o nagradah dnevničarjem v področju 

ministrstva za trgovino in indu
strijo, 8/203; 

o občasnem pregledu in žigosanju 
meril, 8/210; 

o obliki, sestavi in načinu, po ka
terem se označujejo rimske teht
nice, 1/17, 3/91; 

o obliki, sestavi in načinu ozname-
novanja sodov, 8/212; 

o obliki, sestavi in načinu, po kate
rem se oznamenujejo uteži in o 
mejah njih točnosti, 1/18, 3/92; 

o obliki, sestavi in načinu, po kate
rem se oznamenujejo kadi za tro
pine in o mejah njih točnosti, 
1/16; 

o obliki, sestavi in načinu, po kate
rem se oznamenujejo stekleni ba
loni, 3-90; 

o obrazcih, po zakonih o obrtih 46/ 
802: ' 

o obveznem zavarovanju pri rednem 
prevozu potnikov v avtobusnem 
prometu, 38/721; 

o opravljanju državnega strokovnega 
izpita v stroki kontrole mer 7n 
kovin, 25/483; 

o opravljanju mojstrskih izpitov, 36/ 
689; 

° 3T6a6V9"a3nÌ/677P .0 m O C n Ì S k Ì h iZPil0V' 
o opravljanju tiskarskih, litograf

skih m ksilografskih obrtov, 46/801 • 
o pobiranju žigovine za merila ia 
• dragocene kovine, 7/192, 16/345-

° Ä T r o k a za tokomere.; 
3/94, 38/722; 

. o posebnih uzancah za trgovino z 
žitom, 4/113, in popravek/9/232; 

o poslovanju in upravljanju skladov 
za podpiranje strokovnih šol v ba
novinah na področju uprave mesta 
Beograda, 46/809, 47/827; 

o postopanju pri uvozu meril in me
rilnih priprav, 29/594; 

o postajah za kontrolo sodov, 3/91-
o povračilu stroškov za prenašanje 

m prevažanje državnih instrumen
tov uslužbencev osrednje uprave za 
mere in dragocene kovine, kontro
le mer in dragocenih kovin in kon
trole sodov, 3/93; 

o pravilih za združbe trgovcev, 45/ 
• Уо « 

' o predpisih o krošnjarjenju in na
biranju naročil, 26/494; 

. .o pregledovanju in žigosanju, obli-
• ki, sestavi in načinu za ozname-

novanje taksametrov, 10/237-
"° ?c?Ìona:ÌaniU i n P r o m e t u z opijem, 1b/330; 

o prvem in občasnem pregledovanju 
m žigosanju meril, merilnih pri-

• ^ g . 8 0 ^ steklenic in posode. 

O tarifi žigovine osrednje uprave za 
mere m dragocene kovine. 15/318-

o. ureditvi in področju oddelka mer 
pri osrednji upravi za mere in 

:•-: d r a g 0 c e n e kovina v Beogradu/ 
о/74;,'.л 

o vinjetah za zaznamenovanje ko
noplje, 1/23: 

o vtovarjanju konoplje na železni
ških postajah, 1/24. 

Ministrstvo za vojsko in mornarico: 
u r e d b e : 

o draginjskih dokladah graničariem. 
34/670; 

o izvrševanju odredb zakona o ob
mejni četi, 38/719; 

o nagradah dnevničarjem pri vojski 
in mornarici, 10/233. 

Ministrstvo za zunanje posle: 
u r e d b e : 

•o kliringu med Jugoslavijo in Švico, 
47/825; 

o nagradah dnevničarjem v področju 
ministrstva za notranje posle, 
7/191. 

Predsedništvo ministrskega sveta: 
u r e d b e : 

o nagradah dnevničarjem pri pred-
sedništvu ministr. sveta, 6/169; 

o izplačilnih rokih za vloge in dol ; 

gove Ljubljanske kreditne banke, 
43/761; 

o izplačilnih rokih za vloge Prve 
hrvatske štedionice v Zagrebu. 
38/717. 

Mislinje: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 30/614. 
Mlajtinci : 

p o J ) Ì o o n i L , o b ? i n s k e t s a r i n e v letu 
1932., 24/473. 

Mlini: 
naredba o njih, 28/583; 
povprečna taksa za maj in junij, 35/ 

Modraže: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 24/473. 
Mojstri: 

ÌZ?.nÌ i n , i zP ra§evalna komisija, 36/ 
689, 46/811. 

Mokronog: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 13/295. 
Molj: 

krompirjev, neokužene države, 32/647. 
Monako: 

ratifikacija konvencije o pobijanju po
narejanja denarja. 7/197. 

Monopoli: 
državni, zakon o njih. 6/156; 
kazensko postopanje, 37/705: 
mala prodaja monopoliziranih predme

tov izvzeta iz zakona o obrtih, 34/670; 
takse, uredba in popravek, 34/670, 39/ 

731. 
Moravci : 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 44/774. 

Morje : 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 15/325. 
Mornarica: 

izprememba zakona o njej, 2/25. 
Moste: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 44/774. 

.Mostnina: 
na mostu v Brežicah, izprememba ta

rife. 33/667. 
Moščanci : 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 30/215, 38/723. 

Mošnje: 
pobiranje občinske trošarine v leni 

1932., 22/448. 
Motnik: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 8/215. 

Motorna vozila: 
elastične gume,- pojasnilo, 8/214; 
podjetja za reden osebni prevoz z nji

mi, 27/558. 
Motovilci: , . 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 30/614. 

Motvarjevci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 49/840. 
Mozirje — okolica: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 17/363. 

Mozirje — trg: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 15/325. 
Muljava: 

pobiranje občinske trošarine v leta 
1932., 49/840. 

Murski Črnci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 24/473. 
Murščak: 

pobiranje, občinske trošarine v letu 
1932., 48/836. 

Muzej: 
državni, pobiranje vstopnine, 46/808. 

N 
Nadole: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 44/775. 

Nagrade: ^ ' 
dnevničarjem civilne hiše Nj. Vel. kra-

. lja, glavne kontrole, državnega sveta 
in pisarne kraljevskih redov, 13/290; 

dnevničarjem pri predsedništvu mini
strskega sveta, 6/169; 

dnevničarjem v področju ministrstva 
pravde, 8/201 ; 

dnevničarjem v področju ministrstva 
za finance, 4/109; 

dnevničarjem v področju ministrstva 
za gradbe, 8/203; 

dnevničarjem v področju ministrstva 
za notranje posle, 31/625; 

dnevničarjem v področju ministrstva 
za poljedelstvo, 8/202; 

dnevničarjem y področju ministrstva 
za promet, 29/585; 

dnevničarjem v področju ministrstva 
za prosveto, 13/290; 

dnevničarjem v področju ministrstva 
za soc. politiko in narodno zdravje, 
8/204; 

dnevničarjem v področju ministrstva 
za šume in rude, 8/202; 

dnevničarjem v področju ministrstva 
za telesno vzgojo naroda, 34/671: 

dnevničarjem v področju ministrstva 
za trgovino in industrijo; 8/203; 

dnevničarjem v področju ministrstva 
za vojsko in mornarico, 10/233; 

dnevničarjem v področju ministrstva 
za zunanje posle, 7/191. ; ' 

Narodna skupščina: 
izorememba poslovnega reda, 25/477. 

Naklo: ., 
pobiranje občinske trošarine v letu 

• 1932., 8/215. 
Napetost: 

električnega toka, pravilnik za norma
lizacijo, 30/605.' 

Na Ranci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 20/420. • '•••••• 
Navodila: 

za izvrševanje državnega proračuna za 
leto 1932./33., 43/763; ' ' 
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»avođllat . 
za izvrševanje zakona e fepreniembi in 

dopolnitvi zakona o neposrednih dav
kih, 35/685: 

/a izvrševanje zakona o opojnih dro-
gab, 4/110; 

za osnovanje odborov po gradbenem 
zakonu, 47/816; 

za sestavljanje predloga državnega pro-' 
ramina za leto 1933./34., 47/817; 

za sestavljanje, predlaganje in oprem-
ljenie občinskih računov in popra
vek. 23/456. 27/559. 

Nedeljski počitek: 
konvencija o njegovi uporabi v indu

strijskih podjetjih. 14/309. 
Nego va: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 17/363. 

Nemčavci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 23/462. 
Neoženjene osebe: 

davek nanje, izprememba zakona,. 
30/601. 

Nezaposlenost: 
delavcev, topilniskib in rudarskih, sklad 

za njih preskrbovanje, 16/331; 
konvencija, pristop Holandske, 30/613. 

Norme: 
o portland-cementu. 10/240; 
za armirani beton za okroglo železo, 

34/679; 
za lomljeni kamen. 29/593; 
za obtežbe pri graditeljstvu. 31/628: 
za opeko, 15/320; 
za opeko iz apna in peska, 15/321; 
za opeko Iz kamna in žlindre, 29/593; 
za pletenine iz stukaturne trstike, 

15/322; 
za plošče iz cementa. 29/591; 
za plošče iz mavca, mavca in žlindre, 

žlindre in cementa, 29/591; 
za stukaturno trstiko, 15/322; 
za žlindro, 29/592. 

Norveška: 
konvencija o pobijanju ponarejanja de

narja, 4/118, 
Nova Cerkev: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 14/311. 17/368. 

Nova Štifta: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 15/825. 
Novčanice: 

deset- in petdinarske. odvzem iz ob
toka. 24/475, 24/476. 

Novi Lazi: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 7/199. 

Občine: 
davščine, občinske, glej pod: davščine: 
Ljubljana, odobritev proračuna za leto 

1932.. 36/698: 
Maribor, odobritev proračuna za leto 

1932.. 37/714: 
njih blagainiki razširjeni-» uredbe o 

niih na črnomeliski in metliSki. srez. 
19/402: 

računi, sestavljanje, opremlianje in 
predlagan ie. uredba in oopravek. 
23/456, 27/559: 

trošarine, občinske, glej p<-"1: frošanne; 
zdravstvene. Črnomelj,. Metlika. Stari 

tre. Stricrova ustanovitev. 50'867. 
Obiekti: 

plovni, «riinvfl '«• odjava v rečnih pn 
etaniščih, 28/456. 

Obleka: 
službena za šumarske uslužbence pri 

upravi državnih gozdov, 30/606. 
Obmejna četa: _ . 

pravilnik za izvrševanje zakona o njej, 
38/719; 

zakon o njej in popravek, 21/421, 
29/598. 

Obrazci : 
k pravilniku o upravljanju ekladov za 

podpiranje strokovnih šol. 47/827; 
po zakonu o obrtih. 46/802. 

Obrti: 
krošnjarjenje, predpisi o njem, začasno 

v veljavi, 26/494; 
obrazci po zakonu o njih, 46/802; 
popravek k zakonu o njih, 35/687; 
tiskarski, litografski, ksilografski, 

46/801; 
zakon o njih, izvedba, 20/419. 

Obrtniki: 
pravila za njih združbe, 45/793. 

Obsojenci : 
uniformiranje. 17/353. 

Obtežbe: 
graditeljstva, norme, 31/628. 

Obveznosti: 
inozemske, plačevanje. 28/583. .38/722. 

Ocenjevanje: 
uradnikov in uslužbencev šumarske 

stroke, 16/341. 
Odbori: 

gradbeni, osnovanje po gradbenem za
konu. 47/816. . • 

Odgonstvo: 
ureditev odgonskih postaj, 32/448. 

Odranci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 49/840. 
Oglienšak: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 30/614. 

Okrožni inšpektorat: 
v Mariboru, ukinitev. 31/630. 

Olje: V 
od katrana, oprostitev uvozne carine, 

50/863. 
Opeka : 

norme za njo, 15/320; 
iz aona in peska. 15/321; 
iz žlindre, 29/593. 

Opij: 
konvencija, pristop Letonske. 41/747: 
pravilnik o njem. 16/330. 

Oplotnica: 
pobiranje občinske trošarine , v , }etu 

1932., 40/742. 
Oprostitev: 

davkov oseb z devetimi ali več otroki. 
30/601: 

taks. de j pod: takse. 
Orehi: 

debla. Drepoved Izvoza. 6/171, 16/348. 
29/597. 33/666. 

Orehova vas: 
nobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 45/800. 
Orehovci: 

pobi™nje občinske trošarine v letu 
1932... 41/752. 

Orehovica: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 17/363. 
Organizacija: 

posredovanj dela. izprememba ured
be. 51/865. 

Ormož* 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932. 31 '631. 
Orožje: 

lovffpv Tw'opanje pri prenosu čez me
jo, 9/229. 

Osebje: 
glej: uslužbenci. 

Oselica: ,.. . , 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 49/840. 
Ost: , ..; ,. 

prepoved uporabe pri ribolovu v Krki, 
28/584. 

Ošeli: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 30/615. 
Otiški vrb: . 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 30/615. 

Otroci: 
nezadostno razviti, zdravniški pregled 

za sprejem v šole za nezadostno raz
vite otroke, 39/725; 

osebe z devetimi ali več otroki; opro
stitev davkov, 30/601; 

pobijanje trgovine z njimi, konvencija, 
pristop Velike Britanije,'7/198: 

zdravniški pregled za VDÌS v šolo, 
34/672. 

Paka: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 5/132. 
Paloviče: ' ' , 

pobiranje občinske trošarine ' v letu 
1932., 44/775. ' ' 

Pameče: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 31/631. 
Papirji: 

državni, tečaj. 40/740. 
Pariteta: 

svetovna, določanje cen za ' pšenico, 
40/740. . '' , ' 

Partinje: 
poturanje občinske trošarine' v letu 

1932., 24/473. ' 
Paša: 

živine v gozdih, trajanje. 5/151. 
Pašniki: ' 1 . 

priznanje prispevkov za ' izboljšanje. 
25/487. ., • " 

Peče: . • • - , , 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 15/295. ••'• '•• •- ' 
Pecivo: ' ' ' " 

cene v maloprodaji. 17/360; " 
Pertoča: '• ' '• • ' '• 
-pobiranje občinske trošarine' v letu 

1932., 49/840.''' 
Pesek: 

opeka iz nieea in apna. norme. 15/321 
Peskovci: 

pobiranje 'občinske' trošarine* v letu 
1932.; 14/311. •••••' ' 

Petrova vas: ' ' 
pobirunie občinske trošarine v Jefu 

1932.. 15/326. '' ' • ... ;. _ " •' •"•• 
Petrovce: 

pobiram'e občinske trošarine v letu 
1932., 30/615. 

Pijava corica: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 24/473. 
Pisarna kraljevih rédóv: . . 

naerade dnevničarjeni v njenem pod-
. ročju.. 13/290. 

Pišece: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

" 1932.. 37/715. 
Pivola: 

pnv-'—nfp nbčinske. trošarine., v letu 
1932., 24/473. 
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Plač: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 17/363. 
Plačilna sredstva: 

tuja, nakup in prodaja, 51/867. 
Planina pri Rakeku: 

pobiranje občinske trošarine v' letu 
• 1932., 49/840. 

Planinska vas: 
pobiranje občinske trošarine v letu* 

1932., 26/503.-
Pletenine: 

iz stukaturne trstike, norme, 15/322. 
Pločevina: 

raznovrstna, uvozne carine, 6/172. 
Plošče: 

iz mavca, žlindre in cementa, norme, 
29/591. 

Plovi tba: 
pogodba s Češkoslovaško, 12/266, 

17/369; 
pogodba z Italijo, 48/834. 

Pobrežje: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 30/615. 
Počitek: 

nedeljski v industrijskih podjetjih, kon
vencija, 14/309. 

Podgorje: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 18/395, 24/475, 31/631. 
Podhruško: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 31/632. 

Podlehnik: 
pobiranje občinske trošarine v. letu 

1932., 15/326. 
Podova: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 39ф2. 

Podpora : 
siromašnim krajinam, ki trpijo pomaaj-

kanje hrane, 12/277. 
Podjetja: 

Pogrebna, dovolitev, 46/801; 
sezonska, uredba o njih, 39/731. 

Podsreda: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 38/724. 
Podzemelj : 

pobiranje občinske trošarine v letu 
„ 1932., 7/Î99. 
Pogodbe: 

mednarodne, njih nemudna uporaba. 
33/655; 

o trgovini in plovitbi s Češkoslovaško. 
12/266, 17/359; 

o trgovini in plovitbi z Italijo, 48/834. 
Pogrebna podjetja: 

dovolitev, 46/801. 
Pohorje: 

, pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 29/599. 

Pokojnine: 
neporavnane iz prejšnjih let, predlaga

nje zahtev, 38/718 
Polenci: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
„ 1932., 32/649. 
Police: ; , 

pobiranje občinske trošarine v latu 
193_\, 36/708; 

z a v a r o v a l n e , izdajanje v dinarjih, 6/170. 

Policija: 
Celje, razširitev pristojnosti, 7/194. 

Poljane: 
p ^ n i e ° M î n s k e trošarine v letu 

1932., 11/260, 49/841. 
Poljčane: 

" P°1932n i18/395 i n 8 k e t r o i a r i n ' e v l e t u 

Poljska: 
ratifikacija avtomobilske konvencije za 

mesto Gdansk, 36/698; 
ratifikacija konvencije o poštni hranil

nici, 7/198; 
zakon o konzularni konvenciji, 1/4. . 

Polom: 
; pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 13/295. 
Polšnik: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 49/841. 

Pomanjkanje: 
hrane, podpora siromašnim krajinam, 

12/277. 
Pomočniki: • 

njih izpiti, 34/669, 34/677. 
Ponarejanje denarja: 

pobijanje, konvencija, pristop kneze vi-
• ne Monako, 7/197; 

pobijanje, konvencija, pristop Norveške, 
4/118; . 

pobijanje, konvencija, pristop Rusije, 
, 7/197. 
Ponikva: 
: pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 19/403. 
Popravki: 
i k finančnemu zakonu in državnemu 
| proračunu za leto 1932./33., 35/687; 
; k navodilom za sestavljanje, oprem-

Ijenje in predlaganje občinskih ra
čunov, 27/559; 

i k objavi o pobiranju občinskih tro-
! šarin v občini Središče. 26/503; 
• k objavi o pobiranju občinskih troša

rin v občini Moščanci, 38/723; 
! k objavi o mag. ph. Straneku Vik

torju, 36/704; 
l k posebnim uzancam za trgovanje z 
; žitom, 9/232; 
; k pravilom o opravljanju praktičnega 
• učiteljskega izpita, 18/394; 
; k razglasu o obremenitvi avtobusnih 

podjetij z 10% izrednim cestnim pri
spevkom, 5/150; 

• k razglasu o proračunu mestne ob
čine ljubljanske, 39/731; 

; k številkam uredb v 20. kosu »Služ-
! benegä lista«, 21/436; . ,: 
: k ukazu o odlikovanju Hladeka-Bohinj-

skega Josipa, 32/651 ; 
, k ukazu o odlikovanju Košenine Min--

ke in Trobej Franje, 32/652; . 
; k ukazu o odlikovanju dr. Kotnika 

Franca in Mašere Franca, 32/652; 
k uredbi o monopolnih taksah. 39/731; 

' k uredbi o pooblastitvi za izvrševanje 
javnih geodetsko-geometrskih. poslov 
in o pogojih za pridobitev te po
oblastitve, 44/774; 

k zakonu o gozdih, 13/391; 
k zakonu o izkoriščanju vodnih sil, 

41/747; 
k zakonu o lovu, 16/349;. 
k zakonu o obmejni četi. 29/598; 

' k zakonu o obrti h. 85/687; 
k zakonu o trgovinskih • akademijah, 

, 34/680. . 
Posli: 

! geodetsko-peometrski. nooblasMlo za 
njih izvrševanje, 14/297. 

Poslovni promet: 
skunni davek, izprememba uredbe. 

48/829. 
Poslovni red: ' . ; ' . . 

narodne skupščine, izprememba, 25/ 
477: ' .' 

senata, izprememba, 25/481. 
Posoda: » : ' 

žigosanje, 49/838. : 

Posredovanje dela: 
uredba o organizaciji, izpfemembai 

51/865. • . .-. 
Postaje: 

odgonske, ureditev, 32/648; 
poizkusne in kontrolne, kmetijske-d r r 

žavne, opravljanje analiz in drugih 
del za privatne stranke v agrok«mij-
skem in pedološkem odseku, 18/392. 

Pošiljke: . ,,. 
inozemske, povzetne, ustavitev, 42/760. 

P o š l a : '•' ' -r ' •.' 

državne pogodbene, pravilnik, 3/75; 
izkaz držav, ki so pristopile k' sve

tovni poštni zvezi, 7/195; 
izkaz vseh ratifikacij in pristopov k 

svetovni poštni konvenciji, 30/611; 
priznanje svetovne poštne konvencije 

za tanganijsko ozemlje, 7/196; 
uporabljanje'kreditov. 47/813. ' 

Poštna hranilnica: 
konvencija s Poljsko 6 njej, ratifika

cija, 7/198. 
poslovanje z njo, 9/223. • ' 

Potniki: 
zavarovanje v avtobusnem prometu. 

38/721. ••'•••!... 
Potnine: 

carinskih uslužbencev v breme privat
nih strank, 37/713; : , : ' ; - . . 

civilnih državnih uslužbencev, povra
čilo, 4/101; . 

: delavcev državnih prometnih -ustanov, 
11/254; 

delavstva, 7/193; 
pavšaliranje šumarskih " uslužbencev, 

19/400, 29У587. 
Potrdila: ' ' 

imovinskega stanja, izdajanje, 10/234; 
: zdravniška-, izdajanje, oblika in vsebi

na, 15/316.: •'; j ; 
Povzetje: '. 

pošiljke, ustavitev iz. inozemstva, 42/7€0; 
Prapreče: •.••,.:;....•,•• •< 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.; 24/474. S ... ; ...!,-,i ..•: <y 

Pravica: '•-'.••.':•<':. <> 
točarinska, izprememba pravilnik». 

35/687; 
avtorska, konvencija, prietop ..Japonske, 

37/714; :.;• .• - . ., ;,:: , • 
Pravila: •> .... ; • 
; o obliki, sestavi in пасши oznaineno-

vanja sodov, 2/212; . :v i. .-.<.'.-.i •. 
o obliki, sestavi in načihu-bznameno-

vanja uteži. 1/18, 3/92; ••• • 
o obliki, sestavi ш/пШпц; po'katèïem 

se oznamenujejo kadi za Jropine,., 
' 1 / 1 6 ; _• •'• 

o obliki, sestavi in načinu, po'katerem 
se oznamenujejo rimske tehtnice. 

• 1/17, 3/91; •,' -
o obliki, sestavi in načinu; po katerem 

se oznamenujejo ' ' stekleni : i ' baloni. 
3 / 9 0 . •• - , •••••'••••••••-;i . • " ; : . • . " ; • ; • : ? • ; 

o pregledovanju in . žigosanju', tfpïrkj, 
sestavi in haèïnu oihamettdvâïiÎB 
taksanietrov, 10/237; ' ' " , ; : < '•- : 

o pregledovanju in žigosanju -tokome-
rov, izprememba uredbo; 21/434r 

o opravljanju strokovnega ; izpita • -v 
stroki kontrole ' mer; in dragocenih 
kovin» 25/483; ; •:,.• -:'; fl 

o_ opravljanju ; državnega, вјхокрудеда 
izpita uradnikov v podri:gjuf nimistr-

. stva za socialno p.OÏittkoffl-ji'fljro'd-
no zdravje; 10У235Ј ' •'-.W--.,,«*,.-

o: opravljanju državnega stroTtovnjégfe 
izpita za profesorja iti- utfteM ve-, 

.ščin na umetniških šolah, 44/769; ' 
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Pravila: 
o opravljanju mojstrskih Izpitov In iz-

praševalne komisije, 36/689, 46/811; 
o opravljanju pomočniških izpitov, 34/ 

677; 
o strokovnih izpitih za uradniška zva

nja v poštno-telegrafsk: ?lužbi. 9/220; 
za državni strokovni izpit računskih 

uradnikov ministrstva za šurr.e in 
rude, 16/335; 

za praktični učiteljski izpit in popra
vek, 15/313. 18/394; 

združbe trgovcev in obrtnikov. 45/793. 

Pravilnik: 
bratovske skladnice. izprememba, 31/ 

628; 
DiJ£.1kega doma kralja Aleksandra v 

Beogradu in izprememba, 9/217, 25/ 
486: 

o banovinskih pristojbinah na ribarske 
izkaznice, 28/584: 

o delu pomožnega osebja v socialni in 
zdravstveni službi, 35/683; 

O disciplinskih predpisih za učence 
strokovnih šol in za pomožno oseb
je v socialni in zdravstveni službi, 
34/676: 

o določanju cen svetovne paritete ' za 
pTenico. 40/433; 

o dolžnostih in področju stalne higi
enske komisije, 31/626: . 

o državnem strokovnem izpitu uradni
ških pripravnikov šumarske stroke 
s fakultetno izobrazbo in izpremem
ba, 16/337. 23/455: 

o dižavnem strokovnem izpitu uradniT 
ških pripravnikov z nepopolno sred
nješolsko izobrazbo v šumarski stro
ki. 26/500: 

O državnih strokovnih izpitih v ru
darskem področju ministrstva za šu
me Jn rude. 26/495: 

e klinikah medicinskih fakultet, izpre-
••• memba, 3/90: 
o kontroli izvoza živine, 22/445; " 
o kontroli kakovosti konoplje. 1/22: 
o kovanju zlatnikov, izprememba. 9/230. 

14/306: 
o nišenju službene obleke za šumarske 

uslužbence. 30/606: 
o notranjem poslovanju lekarn, 20/412: ' 
o nujnih podporah prebivalstvu siro

mašnih krajin.. ki trpijo na pomanj-
. k an j u hrane in o izvajanju javnih del 

na račun teh podpor. 12/277; 
o obliki, vsebini in načinu izdajanja 

zdravniških potrdil. 15/316; 
o obrazcih po zakonu o obrtih, 46/802-

o o-'lašanju zdravil v dnevnikih, 5/147: 
o opijiu 16/330,: 

: o opravljanju analiz in drugih del za 
privatne stranke v agrokeniiiskem in 
pedološkem odseku , državnih kme
ti iskih' poizkusnib in kontrolnih р т 

, staj. 18/392: 
e opravljanju praktičnega izpita za trs-

ničarje brez strokovnih šol. 7/171: 
e pobiranju vstopnine za državne mu

zeje. 46'808;, 
e pobiranju žigovine za merila in dra

gocene kovine. 7/192: 
o pogodbenih državnih poštah. ' 3/7ђ: 
ò pomožnem osebju v lekarnah./11/257: 
j> postranskih preiemkih uslužbencev 

državnih prometnih.naprav. 50/845.: 
o poslovanju računovodstvenih odse

kov, nri ministrstvih« izprememba, 
20/418; 

Pravil 
o povračilu stroškov za prenašanje in 

prevažanje državnih instrumentov 
uslužbencev osrednje uprave za me
re in dragocene kovine, kontrole mer 
in. kontrole sodov, izprememba, 3/93; 

o prijavi in odjavi plovnih objektov, 
izprememba, 23/455; 

o prometu z devizami in valutami in 
izprememba, 3/86, 20/418; 

o skladih za strokovne šole, 46/809 in 
o obrazcih zanje, 47/827; 

o sestavljanju izkazov uslužbencev mi
nistrstva za gradbe, 3/85; 

o strokovnih pregledih lekarn, 20/413; 
o taksah ob izvozu živine, 22/447; 
o terenskem delu uslužbencev šumar

ske stroke, 50/862; 
o točarinski pravici, izprememba, 35/ 

687; 
o trošenju pisarniškega materiala, rabi 

pribora in oprave v državnih ura
dih in ustanovah in o uporabljanju 
kreditov za poštno-telegrafske-tele-
fonske stroške, 47/813: 

o. uniformiranju obsojencev, 17/353: 
o ureditvi prometa z devizami in va

lutami, 20/418; 
o ureditvi razsodišča za zavarovanje 

pomožnega osebja in sodnem posto
panju pri tem sodišču, 29/589: 

o zdravniškem pregledu otrok za spre
jem • v šole za nezadostno razvite 
otroke in o dolžnostih zdravnika v 
teh šolah. 39/725: 

taksni in prietojbinski, izprerrfemba, 
za izvrševanje zakona o lekarnah in 

nadzorstvu ' nad prometom z zdravili, 
20/40Š; 

za izvrševanje zakona o obmejni četi. 
38/719: 

za izvrševanje zakona O prometu s 
pšenico. 30/603: \ 

za normalizacijo napetosti in frekvence 
električnega: toka. 30/605: 

za uporabo §§ 10.. 17.. 18. in 19. za-
' kona o zdravnikih specialistih za 

bolezni ust in zob in zobnih 1'eh-
... nikih,-1/15- • 

Pravoslavna cerkev : 
prevedba .uslužbencev v samoupravno 

službo srbske pravoslavne cerkve, 
49/837. ; 

Preddvor:1 

: pobiranje občinske trošarine v letu 
• 1932., 16/351. 
iPrêdbnov.ci: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
' 1932.; 32/649. • . . . . ' 

^redoslje: 
pobiranje občanske trošarine v letu 

: , 1932.. .6/173;. .-. . . . . 
Prejemki: 

postranski, uslužbencev državnih pro
metnih: naprav. 50/845: 

; upokojencev*-neporavnani iz prejšnjih 
let. predlaganje zahtev.. 38/718: 

znižanje, uredbe k zakonu, 29/586.' ( 

Prekopa: . 
pobiranje : občinske , trošarine v letu 

1932.. 14/311. 
Prelazi: • 

; železniški,, vožnja motornih vozil čez 
nje.' 12/280. 

jPremog: 
' kameni,!, olja iz njegovega katrana. 

oprostitev uvozne carine, 50'863. 
n enočišča: 

tu ice v. danščina nanje v Ljutomeru, 
' з/ез. 

Prepovedane publikacije: 
glej: publikacije. 

Presika: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 32/649. 
Presèrie: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 40/742. • 

Prevoje: 
•pobiranje občinske trošarif« v letu 

1932., 4/119. 
Pribor: 

raba: v državnih uradih. 47/813. 
Prisega: 

besedilo za uslužbence finančne upra
ve, 3/75. 

Pristanišča : 
rečna, odjava in prijava plovnih ob

jektov, 23/455. 
Pristojbine: 

izprememba pravilnika o njih. 45/777. 
Privatniki : 
. potni stroški v njih breme, carinskih 

uslužbencev. 37/713. 
Privilegirana izvozna družba: 

knjiženje bonov po pravilniku za izvr
ševanje zakona ö prometu s pšenico. 
34/697. 

Proračun: banovinski, za leto 1932./33., 
.' 27/505' ' •' 

državni za 1. 1932./33., 28/561, 35/687;. 
državni za leto 1932./33.. navodila zä 

izvrševanje. 43/763; 
državni za leto 1933./34.. navodila za 

sestavljanje. 47/817: 
ljubljanski za leto 1932.. odobritev iti 

popravki. 36/698, 36/699. 36/700. 36/ 
701. 39/7.31; 

mariborski za leto ; 1932., odobritev, 
37/714. 

Prosvetni svet: 
glavni, stalni člani, 17/358. 

Prva hrvatska štedionica: , -
plačilni roki za vloge in dolgove, ,38/717. 

Pšenica: '• ". • • 
določanje cen svetovne paritete, 40/433; 
knjiženje bonov Privilegirane: izvozne 

družbe no pravilniku za izvrševanje 
zakona o prometu s pšenico, 34/679; 

promet z ; njo. pravilnik za izvrševanje 
zakona, 30/603: 

zakon o prometu z njo, 28/582. ••" 

Publikacije: 
p r e p o v e d a n e : : 

časopis »Glasul Minoritatirok LugoS 
(Rumunija). 6/176; 

knjiga »Otto von Habsburg« (Berlin),; 
25/492: . 

knjiga »Puti revolucije« (Pragal, : 
••* 32/6501 

koledar »Danica Hrvatska 1932« 
(New York), 25/492; ' • 

koledar, »Hrvatski list 1932« (New 
York), 25/492; 

list »Banater Deutsche Zeitung«, 
' 29/600; . ' ,:--••• 

list »Dav« (Bratislava), 27/560; 
list »Delnicki Dennik« (Ostrava),'". 

27/560' 
' list »Delnicka Rovnost« (Brno), 

•27/560; 
list »Graiur Romanesc« (Bukarest), 

29/600; 
Mati »Grazer Tagblatt« (Gradec), 

6/176: 
. ;•: list »International« (Ustje na Labi). 

27/569* 
list »Leva fronta« (Praga). 27/560: 
list »TT^erty Szabadsag« (Cleveland), 

32/651; 
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Publikacije: 
p r e p o v e d a n e : ' 

list »Maj#ar Kissebeg« (Luguš), 
• 25/492; 

list »Makedonski pregled« (Sofija), 
* 25/492' 

list »Oganj« (Pariz), 29/600; 
liet »Rude Pravo« (Praga), 6/176; 
list »Rudy Večernik« (Praga), 27/560; 
list »Rudi Zar« (Praga), 27/560; 
list »Slovačka« (Hodmin), 27/560; , 
list »Vorwärts« (Liberce), 27/560; 
list »Unirea Romana« (Temešvar), 

29/600; 
molitvenik »Novena Azaz Kilenkva-

pi Ajtatorsag«, 25/492. 
Pušenci: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 6/173. 

R 
Rače: 

pobiranje, občinske trošarine v letu 
1932., 49/841. 

Račna: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 13/295. 
Računi: 

občinski in popravek, 23/456, 27/559. 
Računovodstvo: 

državno, izprémemba zakona o njem, 
3/74. 

Radeče: ' 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 33/667. 
Radence: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 13/295. 

Radohova vas: 
pobiranje občinske trošarine - v • letu 

1932., 37/716. 
Radomlje: 

pobiranje občinske trošarine -v letu 
1932., 17/363. 

Radovica: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 16/351. 
Radoslavoi: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 31/632. 

Rafolče: 
pobiranje, občinske trošarine v letu 

1932., 4/120. 
Rajnkovec: - . 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 39/732. 

Rak: 
krompirjev, neokužene države. 32/647. 

Rakek: , 
pobiranje občinske trošarine v letu 

_ 1932., 43/768. 
Rankovci: 

Pobiranje občinske trošarine v letu 
_, 1932,, 24/474. 
.«ftnjenci: 

konvencija o izbolišanui njih usode. 
Pristop Amerike, 36/698. 
pristop Brazilije, 41/747. 

Rastline: 
sadne, pregled ob uvozu, 5/150. 

Rašica: ' 
poKirflnje občinske trošarine v letu 

1932., 22/448. 
Ratifikacije: , 

konvencije, mednarodne, za pobijanje 
ponareianja denarja, po Češkoslova
ški,. Monaku. Norveški in Rusiji. 
4/118.-7/197: .., ' • 

konvencije o antidifteričnein serumu, 
10/245; 

Konvencije o avtomobilih za mesto 
Gdansk, 36/698; 

konvencije o avtorski pravici po Japon
ski, 37/714; 

konvencije o' izvršitvi tujih razsodni-
ških sodb po Češkoslovaški, 4/118; 

konvencije.o mednarodni uniji za po
moč po Turčiji, 41/747; 

konvencije o nezaposlenosti po Holand-
ski, 30/613; 

konvencije o poštni hranilnici s Polj
sko, 7/198; ' 

konvencije o vzajemnem ravnanju s tu
jimi in domačimi delavci glede od
škodnine ob nezgodah po republiki 
Čile, 4/119; 

konvencije, svetovne, poštne, izkaz 
,vseh ratifikacij, 30/611; 

statuta stalnega mednarodnega sodi
šča po Kolumbiji, 36/698: 

Razbor: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 40/749. 

Razglasi : 
b a n s k e u p r a v e : 

o enotni ureditvi avtoousnega pro
meta, 9/231; 

o izpremembi pristojnosti nekaterih 
tehničnih oddelkov, 7/199; 

o izpremembi tarife za mostnino v 
Brežicah, 33/667; 

o kontroli nad ceno kruha, 29/599; 
o ljudskem delu za nedržavne ceste, 

32/648; 
o mejah samosvojih ribarskih okra

jev v Krki in Žužemberku, 2/72; 
o navodilih za čiščenje in razkuže

vanje hlevov, staj in predmetov, 
ki so prišli v dotiko z bolnimi ali 
sumljivimi živalmi, o živalskih kuž
nih boleznih in za neškodljivo od
pravljanje živalskih trupel, 13/291; 

o obremenitvi avtobusnih podjetij it 
10% cestnim prispevkom. 3/97. in 
popravek 5/150; 

o odkupu predvojnega srebrnega de
narja, 3/97; 

o odobritvi proračuna mestni občini 
Maribor za leto 1932., 37/714; 

o oprostitvi ljudskega dela in odkup
nine za nedržavne ceste, 45/799: 

o opustitvi, oziroma preureditvi že
lezniških zapornic, 41/748; 

o plačevanju 10% prispevka od vo
zovnic privatnih avtobusov za pre
komerno izrabljanje cest; 39/731: 

o pobiranju občinske davščine od po
stelj za prenočevanje tujcev v ob
čini Ljutomer, 3/98; 

o podjetjih za prevoz oseb z- motor
nimi vozili, 27/558; 

o priznavanju prispevkov pri izbolj
šanju travnikov in pašnikov in o 
navodilih, po katerih se'priznavajo 
ti prispevki, 25/487; 

o priznavanju prispevkov .pri nabavi 
gnojničnih sesalk, 25/489: 

o proračunskih naredbah mestne ob
čine Ljubljana za 1. 1932., 86/698; 

' o trajanju paše in žirenja v gozdih. 
5/151; 

o ukinitvi okrožnega inšpektorata v 
Mariboru. 31/630: 

o ustanovitvi zdravstvenih občin Čr
nomelj, Metlika, Stari trg pri Čr
nomlju in Štrigova, 51/867: 

. 0 vlaganju prošenj? zà zaposlitev ino-
zemcev. 25/487. 

;RR7Ìskoyanja: 
• geoiizicnià kot rudosledna dela, 3/90. 

Razkuževanje: 
hlevov in staj bolne živine, 13/291, 

Razsodišče: 
za zavarovanje prometnega osebja (ure

ditev), 29/589. 
Razstave: . ' * ' • ' . ' . ' 

uradno priznanje Ljubljanskega. vele-
sejma, 19/402. 

Recepti : 
retaksacija, 6/170. 

Rečna pristanišča: 
prijava in odjava plovnih objektov, 

23/455. 
Reflektorsko steklo: 

na vozilih, 29/597. 
Retaksacija : 

receptov, 6/170. ' : ! 

Rdeči breg: " 
pobiranje občinske trošarine v ' letu 

1932,, 40/743. . 
Ribarstvo: 

samosvoji ribarski okraji v Krki in 
Žužemberku, 2/72. 

Ribolov :' 
banovinske pristojbine za ribarske iz

kaznice, 28/584; 
prepoved uporabe sačil v Dravi in Dra-

vinji, 27/558; 
v Krki, prepoved uporabe osti, 28/584. 

Rigonce: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 17/363. 
Rimske tehtnice: 

oblika, sestava in način oznamenova-
nja, 1/17; 3/91. 

Ritoznoj: 
pobiranje občinske trošarine. v letu 

1932., 30/615. 
Rob: 

L
>iranje občinske trošarine' v letu 
932., 32/649. 

Rogoznica:. 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 24/474. 
Rošpoh: . 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 24/451. - ' \ x 

Rova: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 50/864. ' 
Rovte: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 18/395. Š 

Rudnik: ' • . . • 
, pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 49/841. 
Rudosledna raziskovanja/ 

uredba o njih, 3/90. 
Rumunija: ' 

konvencija o izboljšanju usode ranjen
cev, bolnikov in vojnih ujetnikov, 
ratifikacija, 3/96; . 

podaljšanje začasne trgovineke pogod
be, 13/291. 

Runeč: 
pobiranje občinske trošarine v letu * 

1932., 16/173. 
Rusija: •'.-..; 

konvencija o nobijanju -ponarejanja de-
narja, ratifikacija, 7/197. 

S 
'# 

Sačila: .? 
prepoved uporabljanja v Pravi in Dra-

vinji. 27/558. 
Sadje: ' " . - ' . ' ' 

rastline, pregled ob uvozu, 5/150. 
Sakovšak: 

pobiranje občinske trošarine y letu 
1932.. 24/474. .- . . . 

Salicilr • . .. .., 
kislina» oprostitev .carine, ,4/li7i-
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Satahovci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 24/474. 
Savci : 

pobiranje »občinske trošarine v letu 
1932., 16/351. 

Sedlašek: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 24/474. 
Sele: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 6/174. 

Selitve: 
civilnih državnih uslužbencev, povra

čilo stroškov, 4/101. 
Selnica ob Dravi: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 15/326. 

Selnica ob Muri: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 30/615. 
Selo: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 29/599. • 

Semenje: 
kontrola ob uvozu, 38/722. 

Senarska: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 44/775. 
Senat: 

izprememba poslovnega reda. 25/481; 
poročilo o izidu volitev, 1/24. . 

Šenčur: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.,-31/632. 
Serum: 

antidifterični, konvencija o njem in ra
tifikacija, 1/11, 10/245; 

cenovnik, 3/94 
Sesalke: ф 

gnojnične; prispevki in navodila, 
25/489. 

Sevnica: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 4/120. . 
Sezonska podjetjat 

odločba o njih. 39/732. 
Sile: 

vodne, izkoriščanje, popravek k zako
nu. 41/747. 

Siromašni kraji: 
podpore za javna dela, 12/277. 

Skale: » 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 45/801. 
Sklad: 

kolonizacijski, 17/359; 
za pobijanje tihotapstva. 38/723: 
za podpiranje strokovnih šol. 46/809. 

47/827; 
za preskrbovanje nezaposlenih rudar

skih in topilniških delavcev, 16/331. 
Skladnice: 

bratovske, izprememba pravilnika, 
* 31/628. 

Skoke: 
pobiranje občinske trošarine v letu 
.,. 1932., 49/841. 

Skomàr je : 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 38/724. 
Skupni davek: 

na poslovni promet, izprememba ured
be, 48/829. 

Skupščina: 
narodna, izprememba poslovnika, 

25/477. 
Sladka gora: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 43/768. 

Specialitete: 
zdravilne, oglašanje, 5/147. 

Spičnik: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 16/351. 
Spodnja Nova vas: 

pobiranje občinske trošarine v' letu 
1932., 6/174. 

Spodnja Ložnica: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 16/351. 
Spodnja Slivnica: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 15/326. 

Spodnja Voličina: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 23/462. 
Spodnje Hoče: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 40/743. 

Spodnji Dolič: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 40/743. 
Spodnji Duplek: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 40/743. 

Spodnji Gašteraj: 
pobiranje občinske trošarine v letu 
. 1932. 17/363. 

Spodnji -Log: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 24/474. 
Središče: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 21/436, 26/503. . ' 

Srednja Bistrica: 
pobiranje občinske trošarine v letu 
. 1932., 50/864. 

Srednje šole: 
moške, tehnične in obrtne, 42/754; , 
trgovinske, zakon o njih, 31/617. 

Sredstva : 
' plačilna, tuja, nakup in prodaja, 51/867. 
Sreska načelstva: . , , 

tehnični razdelki pri njih, 8/212. 
Slamnjak: 

pobiranje občinske trošarine v "letu 
1932., 8/215. 

Slatinski dol: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 38/724. 
Slatina — okolica: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 43/768. 

Sleme: ч 

pobiranje občinske trošarine V letu 
• 1932.. 15/326. 

Slivnica: ' 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 13/296. 
Slom : 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 37/716. 

Slovenja vas: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 18/395. 
Slovenjgradec: 

pobiranje občinske trošarine v' letu 
1932..' 49/841. 

Služi tel ji glej: uslužbenci. 
Smlednik: 

pobiranje občinske trošarine v lelu 
1932., 37/716. 

Sodi: • , • ' 
'oblika, sestava in način oznamenova-

nia. 8/212; 
postaje za kontrolo, 3/91, 3/93; 
žieosanje; '49/838. 

Sodišče: 
mednarodno, stalno, ratifikacija kon

vencije po Kolumbiji. 36/698: 
mednarodno, stalno, ratifikacija, kon-
. vencije po Kubi, 30/613; 

Sodišče: 
mednarodno, stalno, podpis sporazuma 

po Belgiji, 7/198. 
Sodišinci : 
i pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 24/474. 
Solčava : 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 4/120. 

Bora: 
• pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 7/199. 
Sorica: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
' 1932., 36/703. 
Staje: 
: živinske, razkuževanje, 13/291. 
Stanjevci : 

pobiranje občinske trošarine v letu 
•1932., 30/615. 

Stanovanje: 
, civilnih državnih uslužbencev, vred-
; nost, 35/681. 
Stanovsko: 
: pobiranje občinske trošarine v letu 
[ 1932., 40/743. 
Stara Loka: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
; 1932., 49/841. 
Stari trg: 
• pobiranje občinske trošarine v letu 
; 1932., 9/231, 41/752: 
', pri Črnomlju, ustanovitev zdravstveno 

občine, 51/867. 
Steklenice: 
: žigosanje. 49/838. 
Steklo: 
; reflektorsko na vozilih. 29/597. 
Stonici: 
; pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 50/864. 
JStoprce: 
• pobiranje občinske trošarine v letu 
! 1932., 49/842. 
Stopno: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 49/842. 

Stranice: 
' pobiranje občinske trošarine v letu 
: 1932.. 18/396. 
Stražišče: 
; pobiranje občinske trošarine v leti; 

1932., 13/296. 
Strigova: 

ustanovitev zdravstvene občine. 51/867. 
Studenec: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 30/615. 

Studenec — Ig: 
pobiranje občinske trošarine v lètu 

1932.. 22/448. ' • ' ' , ' 
Studenice' 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 33/667. i 

Suhor: \ • . 
pobiranje občinske trošarine v letu 
' 1932., 13/296. . , 

Sulec: 
prepoved sačil pri lovu nanj, 27/558. 

,Sušje: 
pobiranje občinske trošarine v letu . 
. 1932., 8/216. 

Svečina: 
pobiranje občinske trošarine . v letu . 
. 1932-. 37/716, . • 

Svet: ' ' ' , : . - . 
banovinski, sklicanje, 8/214; 
disciplinski, zdravniški vrhovni, 26/493; 
državni, odločbe. 40/744: 
gospodarski. 28/580; 
prosvetni, glavni, stalni člani, 17/358. 
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Sv. Ana: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 7/200. 
Sv. Barbara v Halozah: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 19/403. 

Sv. Kunigunda: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 5/152. 
Sv. Marjeta na Dravskem polju: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 49/842. 

Sv. Marjeta niže Ptuja: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 49/842. 
Sv. Katarina: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 8/215. 

Sv. Trojica v Halozah: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 15/327. 
Sv. Trojica v Slov. goricah: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 15/327. 

Sv. Andraž v Slov. goricah: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 37/716. 
Sv. Anton na Pohorju: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 38/724. 

Sv. Anton v Slov. goricah: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 16/351. 
Sv. Benedikt v Slov. goricah: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 40/743. 

Sv. Gregor: •. 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 49/842. 
Sv. Jurij ob juž. žel. — okolica: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 31/632. 

Sv. Jurij ob juž. žel. — trg: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 15/326. 
Sv. Jurij ob Pesnici: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 30/616. , 

Sv. Jurij ob Taboru: i 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 14/311. 
Sv. Jurij v Slov. goricah:' 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 30/616. 

Sv. Jošt: 
pobiranje pbčinske tróìarine v letu 

1932., 7/200. 
Sv. Križ: 

Pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 15/326. 23/462. 

s v. Lenart pri Vel. Nedelji:, 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 24/474. 
S v - Lenart v Slov. goricah: 

Pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 7/199. ; ' 

Sv. Lovrenc na Dravskem polju: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932... 12/280. 
Sv. Lovrenc na Mohorju: 

pobiranje občinske. trošarine v letu. 
• 1932., 20/420. . 

Sv. Lovrenc pod Prežo: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 15/152. 
Sv. Marko: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 20/420> 

Sv. Martin pri.Vurbergu: ' 
pobiranje občinske : trošarine' v letu 

1932^ 49/842.* 

Sv. Miklavž: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 14/312. 
Svetina : 

pobiranje občinske . trošarine v letu 
1932., 24/474. 

Sv. Pavel pri Preboldu: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 15/326. 
Sv. Peter na Medvedjem selu: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 34/680. 

Sv. Peter pri Mariboru: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 44/775. 
Sv. Peter v Savinjski dolini: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 16/352. 

Sv. Rok ob Sotli: 
pobiranje - občinske trošarine v letu 

1932., 31/632. 
Sv. Tomaž: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 6/174. 

Sv. Trije kralji: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932-, 9/231. 
Sv. Urban: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 6/174. 

Sv. Vid pri Grobelnem: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 43/768. 
Sv. Vid pri Planini: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 31/632. 

Svila: 
tkanine iz nje, postopek pri izvažanju, 

3/95. 
Svojina: / 

industrijska, konvencija o zaščiti, pri
stop italijanskih kolonij, 10/245. 

Š 
Šalovci: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 24/475. 

šardinje: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 6/174. 
Ščavnica: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 15/327. 

Št. IIj pod Turjakom: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 46/812. 
Št. Ilj pri Velenju: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 27/560. , 

Št. Ilj v Slov. Goricah: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 15/327. 
št. Janž na Dravskem polju: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 38/724. ' 

Št. Janž pri Dravogradu: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 16/352. 
Št. Jernej: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 11/260. 

Šentovec: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 16/351. 
Št. Rupert: 

pobiranje občinske trošaTine v letu 
1932., 14/311, 36/703. 

Št. Vid: 
pobiranje občinske trošarine v letu' 

1832., 15/327, 49/842. 

Siköle: . _ 
pobiranje občinske trošarine • 

1932., 17/363. ; 
Škocjan: 

pobiranje občinske trošarine-v-letu 
1932., 24/475. 

Škof ja Loka: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 31/632. 
Šmartno: 

pobiranje občinske trošarine. v letu 
1932., 8/215. 

Šmartno na Pohorju: 
pobiranje občinske trošarine v . letu 

1932., 30/616. 
Šmartno ob Paki: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 40/743. 

Šmartno pod Šmarno goro : 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 37/716. 
Šmartno pri Slovenjgradcu: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 33/668. 

Šmiklavž: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 40/743. 
Šole : 

pobiranje šolnine, 34/672; 
predpisi, disciplinski za učence stro

kovnih šol za pomožno osebje v so
cialni in zdravstveni službi, 34/676; 

moške, srednje, tehnične in obrtne, 
42/754; 

srednje, trgovinske, zakon o njih, 31/. 
617; 

strokovne, skladi za njih podpiranje, 
46/809, • 47/827; 

trgovinske akademije, zakon in po
pravek, 33/655, 34/680; . . . . ,, ' 

umetniške, izpiti za profesorja in uči
telja veščin na njih, 44/769; 

za nezadostno razvite otroke, sprejem 
in zdravniški pregled, 39/725; 

zdravniški pregled otrok ZR vpis, V 
šolo, 34/672; . •••'•:'' 

ženske obrtne, zakon o njih, 40/4S3..: 
Šolnina: 

pobiranje, 34/672. 
Šoštanj-okoldca : ' ., 

pobiranje občinske trošarine v îétn 
1932., 40/744. ; " :""?" 

Š v i c a : , • • ,. • ,. '- • 

sporazum b kliringu, 47/825. 

Takse: ',...-,. _--
izprememba pravilnika o; njiEi tSlffii 
izprememba zakona o njih, 32/633.; 
monopolne in popravek, 34/670,-39/ 

731; 
na izvoz živine, 22/447; 
na mline, 35/682; ' 
občinske, v Ljubljani zâ leto 1932^ 

36/699, 36/700, 36/701; '..,; ' 
oprostitev, Dečja in materinski' dom 

kraljice Marije v Ljubljani, .20/§OOi' 
Taksametri: 

pregled in žigosanje, 10/237. 
Tarifa: . 

o žigovini za dela osrednje uprave mer 
in dragocenih kovin, 15/318; r 

uvozna, izprememba (zakon), iliS, 
„ 1/14; • .Л ' 
žigovine, za merila in dragocene ko

vine, 16/345. -• 
Tečaj: 

državnih papirjev, 40/740. . т 
Teharje: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 16/352,, ' - •"- ' 
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Tehnični razdelki: 
ustanovitev pri sreskih naČelstvih, 

8/212. 
Tehniki: 

zobni, pravilnik za uporabo zakona o 
njih, 1/15. 

Tehtnice: 
rimske, oblika in sestava in način njih 

oznamenovanja, 1/17, 3/91. 
Telefonski promet: 

Jugoslavija, Letonska, Litavska, 29/ 
598, 29/599; 

krediti zanj, uporabljanje, 47/813; 
med Jugoslavijo in Bolgarijo, 14/308; 
mnenje mednarodnega posvetovalnega 

odbora za telefonski promet na ve
like razdalje, 40/741; 

nove pristojbine z Rumunijo, 10/244. 
otvoritev novih prog, 3/96, 6/172, 10/ 

244, 16/349, 21/435. 40/741. 40/742,' 
46/811; 

otvoritev zveze Podčetrtek—Madžar
ska, 6/172; 

•otvoritev zveze Slovenska Bistrica — 
—Nemčija. 23/456; 
znižanje pristojbin. 6/172; 
znižanje pristojbin Tržič—Celovec, 10/ 

244. 
Telesna vzgoja naroda: 

ureditev ministrstva zanjo, 29/588. 
Terbëgovci: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 34/680. 

Terjatve: 
dinarske, svobodne, uporaba, 28/58:1, 
• 38/722: 

inozemske, prijava. 28/583. 
Terensko delo: 

uslužbencev šumarske stroke. 50/862.. 
Tezno: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 30/616. .. 

Tihotapstvo: 
sklad za pobijanje, izprememba navo

dil, 38/723. 
Tiskarstvo: 

opravljanje tega obrta, 46/801. 
Tišina: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 33/668. 

Točarinska pravica: 
izprememba pravilnika, 35/687. 

Tok: 
električni, normalizacija napetosti in 

frekvence, 30/605. 
Tokomeri: 

izprememba pravil o pregledovanju in 
. žigosanju, obliki, restavi in oznanio-

novanju, 21/434: 
podaljšanje roka zanje. 3/94; 
uvozno ocaririjenje in dopolnitev, 6/171. 

38/722. 
Tolsti vrb: 

pobiranje občinske trošarine - v letu 
, ,1932.. 15/327. 

Topolšica-: ;' 
.pobiranje občinske trošarine v letu 

,.1932.. 29/599. 
Trà'fâ*: • 

"pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.; ' 11/352. 44/775. 

Travniki: 
prispevki' za izboljšanje. 25/487. 

Trbonje: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 38/724. 
Trbovlje: 
' pobiranje " občinske trošarine v letu 

1932.. 35/688. 
Trdkova : 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1'93«_ 24/475. 

Trgi: 
za katere se uporablja prvi del grad

benega zakona, 16/329. 
Trgovci : 

pravila za njih združbe, 45/793. 
Trgovinske pogodbe: 

s Češkoslovaško, dopolnilni sporazum,' 
12/266, 17/359; ' ' 

začasna z Rumunijo, podaljšanje, 13/ 
291; 

z Avstrijo, navodila za njeno uporabo, 
14/307; 

z Italijo, dopolnilni sporazum, 48/834. 
Trnje: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 49/842. ' , .. 

Trnovec-Sela: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 17/364. 
Trojane: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 8/216. 

Tropine: 
kadi zanje, oblika, sestava in način 

njih oznamenovanja, 1/16. 
Trošarine: 

državna, izprememba zakona o njej, 
33/663; 

občinske, pobiranje v 1.1932. v občinah: 
A d lesici, 5/151; 
Andrijanci, 15/323; 
Apače, 14/310; 
Armeško, 17/361; 
Begunje. 19/402, 34/680; 
Bezina, 15/323; 
Bezovica, 15/323; 
Bistrica pri Limbinu, 7/199; 
Bistrica pri Rušah, 51/863; 
Bistričica, 8/214; 
Biš. 4/119; 
Bišečki vrh, 20/419; 

. Bizeljsko, 38/723; 
Blagovica, 13/294; 
Bianca, 20/420; 
Bled, 20/419; 
Bloke, 45/709; . 
Bočna, 20/420; 
Boreča, 42/760; • . ,. 
Borovec. 8/214; 
Borovci, 15/323; 
Borovnica, 14/310: 
Branóslavci, 33/667; 
Braslovče, 8/215: 
Bratonečice, 17/361; 
Brengova. 23/462; ' 
Brezje, 45/800: 
Breznica, 17/361; 
Brezovica. 9/231; 
Briga, 8/215; 
Brstje. 41/751: 
Bukovec, 37/715; 
Runčani. 15/323; 
Cankova, 48/836: 
Celie-okolica. 17/361; 
Ceršak, 45/800: 
Oezanjevci. 6/173; 
Cigonca. 25/490: 
Cirkovci. 5/151 : 
Cvetkovci. 17/361; 
Čeninči. 47/828-
čepi je. 11/260: 
Čermljenšak. 1 G/349: 
Čikečka vas. 49'839; 
Črenšovci. 47/828; 
Črnci. 15/323: 
Črnelavci. 24/472: 
Črni potok. 20/420; 
Črni vj;h. 51/868; 
"Dankovci. 30-4513; 
Dedni dol. 13-'901: 
Лепа1а-!>- --1/8^-
Devica Marija v Polju, 31/630; 

Trošarine : 
občinske, pobiranje v 1.1932. v občinah : 

Dežno. 49/839; 
Dob, 6/173, 13/294;.. 
Dobrina, 43/768; 
Dobrova. 15/323; 
Dokležovje, 20/420; 
Dol, 17/362; 
Dole, 49/839; 
Dolena, 17/362; 
Dolenja Podgora, 13/294;, 
Dolič, 16/350: 
Donačka gora, 25/490; 
Dovje, 39/732; 
Dragomelj, 51/868; 
Dragovič, 51/868; 
Dragučeva, 50/864; 
Dramlje, 25/491; 
Dražen vrh, 40/742; . 
Drobtinci, 17/362; 
Drstelja, 5/151; 
Fara, 51/868; 
Fokovci, 23/462; 
Formin, 20/420: 
Frankovci, 10/247; 
Gaberje, 18/394, 48/836; 
Gabernik, 17/362; 
Gajevci, 25/491; 
Gederovci, 23/462; 
Genterovci, 30/614; 
Gerlinci, 27/550; 
Gočova, 16/350; 
Golobinjek, 25/491; 
Gorenje Polje, 15/324';. 
Gorenjski vrh, 31/631; 
Gorica, 31/631: 
Gornja Bistrica, 23/462; 
Gornja Lendava, 36/702; 
Gornja Radgona, 14/310; 
Gornji Logatec. 48/836; 
Gornji Slaveči, 24/472: 
Gotenica, 13/294: 
Gortina, 39/732; 
Gotovlje, 15/324; 
Gradišče, 44/774; 
Gradiška, 14/310; 
Grajska vas, 30/611; 
Griže, 18/395; 
Orlava, 15/324; 
Grosuplje, 50/864; 
Gruškovje, 31/631; 
Grušova, 21/436; 
Hajdina, 13/294; 
Hardek, 6/173; 
Hermanci, 16/350; 
Horjul, 16/350: 
Hošnica, 24/472; 
Hotederšica, 17/362; 
Hotiza. 41/751: 
Hrastje-Mota, 48/836; 
Hruševka, 25/491; 
Hudo, 36/702; 
Hum, 17/362: 
Ihan, 7/199: 
Iška vas, 15/324; 
Ivanci, 48/836; • 
Ivanjci, 19/403; 
Janževa gora. 7/199; 
Jarenina, 50/864: 
Jarše, 8/215; 
.Telovec-Makole, 15/324; 

, Jelovec pri Kamniti. 15/324.'; 
Ješenca, 30/614: 
Jezersko, 13/294;. 
Jerševci, 27/560: • ' ' 

Juiklošter, 16/350; 
Jurovce, 15/324; 
Kalobje, 14/310; 
Kalše, 14/310: 
Kamenščak, 5/152: 
Kamna gorica. 9/131; 
Kandrše, 49/840; 
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.Trošarine: 
občinske, pobiranje v 1.1932. v ooçinah: 

Kapca, 48/836; 
Kapela, 13/294; 
Kapele, 17/362; 
Ko«, 16/350; 
Kokarje, 14/310; 
Kolovrat, 49/840; 
Koprivnica, 30/619; 
Kórovoi, 33/667; 
Košaki, 44/774; 
Kozje, 35/688; 
Krajina, 24/473; 
Kraljevci, 35/688; 
Krašnja, 36/702; 
Krčevina, 6/173, 45/800; 
Kriätanci, 17/362; 
Križ, 51/868; 
Križevci, 15/324; 
Krka, 36/703; 
Krog, 24/473; ' 
Kropa, 14/311; 
Krško, 31/631; 
Krtina, 16/350; 
Lahovci, 16/350, 
Lancovo, 13/294; 
Laporje, 4/119; 
Lastnic, 18/395; 
Laže, 15/324; 
Legen, 38/724; 
Lehen na Pohorju, 15'325; 
Lemberk, 20/420; 
Lemerje, 24/473; 
Lese, 37/715; 
Libellée, 15/325; 
Libuče, 51/868; 
Litmerk, 5/1524; 
Livold, 6/173; 
Ljubno, 18/395; 
Ljutomer, 48/836; 
Lobnica, 37/715; 
Ločič, 30/614; 
Log, 31/631: 
Logarovci, 16/350; 
Lahoviče, 24/473; 
Loka, 16/350; 
Loka pri Zidanem musvu, 18/395; 
Lokavec. 19/403; 
Lož, 41/752; 
Luče, 14/311, 16/351; 
Lukačovci, 23/462; 
Lukavci, 16/351; 
Lukovica. 37/715: 
Lusečka vas, 15/325; 
Lutverci, 24/473: 

• Mali Dolenci, lR/a^: 
Marija Gradec, 17/362; 
Marija Reka, 6/173; 
Markišavoi. 37/715; 
Markovci, 49/840; 
Martjanci, 15/325; 
Maučice, 8/215: 
Medvode, 13/295; 
Mekinje, 13/295: 
Meetni vrh, 15/325; • 
Mezgovei, 35/688: 
Mihalovci. 21/436; 
Mislinje. 30/614: 
Mlajtinci, 24/473; . 
Modraže, 24/473: 
Mokronog. 13/295; 
Moravoi,. 44/774; 
Morje, 15/325; 
Moste,, 44/774: 
Moščanci, 30/215, 38/723; 
Mošnje, 22/448; 
Motnik, 8/215: 
Motovilci. 30/614; 
Motvarjevci, 49/840:' 
Wozirje-okolica.. 17/363.-

. Mozirje-trg. 15/325:-
Muljava, 49/840; 

Trošarine: 
občinske, pobiranje v 1.1932. v. 

Murski Črnci, 24/473; '" 
Murščak, 48/836; , 

'Nadole, 44/775; ' 
Naklo, 8/215; 
Na Ranci, 20/420; 
Negova, 17/363; 
Nemčavci, 23/462; v - -•• . 
Nova cerkev, 14/311, 17/363; 
Nova Štifta, 15/325; 

•Novi Lazi, 7/199; 
Odranci, 49/840; 
Ogljenšak, 30/014; 
Orehova vas, 45/800; 
Orehovci, 41/752; 
Orehovica, 17/363; 
Ormož, 31/631; 
Oplotnica, 40/742; 
Oselica, 49/840; 
Osel j , 30/615; 
Otiški vrh, 30/015; 
Paka, 5/152; 
Paloviče, 44/775; 
Pameče, 31/631; 
Partinje, 24/473; 
Peče, 13/295; 
Pertoča, 48/840; 
Peskovci, 14/311; 
Petrova vas, 15/326; 
Petrovce. 30/615; 
Pijava gorica. 13/295;. 
Pilštanj. 24/473; 
Pišece, 37/715; ( 
Pi vola, 24/473; 
Plač. 17/363; 
Planina pri Rakeku, 49/840; 
Planinska vas, 20/503; 
Pobrežie, 30/615; 
Podgorje, 18/395, 24/475. 31/631 
Pod h ruško, 31/632; 
Podlehnik. 15/326: 
Podova. 39/732: 
Podsreda. 38/724; 
Podzemelj. 7/199; . . 
Pohorje, 29/599: 
Polenci, 32/649: 
Police, 36/703: 
Poljane. 11/260. 49/841-. 
Poljčane. 18/395; 
Polom. 13/295: 

- Polšnik, 49/841: 
Ponikva. 19/403; 
Prapreče, 24/474: 
Predanovci. 32/649; 
Preddvor, 16/351; 
Predoslje, 6/173; 
Prekopa, 14/311; 
Preserie. 40/742; 
Presika, 32/649; 
Prevoje, 4/119; 
Pušenci, 6/173; 
Rače, 49/841: 
Račha. 13/295: 
Radeče, 33/067: 
Radence. 13/295: -
Radohova tfas. 37/716: 
Radomlje, 17/363: 
Radovica, 16/351: 
Radoslavci. 31/632: 
Rafolče. 4/120: 
Rainkovec. 39/732; 

' - Rakek. 43/768: 
Pankovci. 24/474; 
Rašica, 22/448: 
Razbor. 40/749-
Trdeči brerr. 4П743; 
Ri<?once. 17/QR4; 

'• Ritnznni. ?0'615; 
Rob. 19М™»-
Т?пстп7а. 40/fMCV 

Rogoznica, 24/474-

Trošarine: 
občinske, pobiranje v 1.1932. v оМшаБГ 

Rošpoh, 24/491; 
Rova, 50/864; 
Rovte, 49/841; 
Rucmanci, 18/395; 
Rudnik, 49/841; 
Runeč, 6/173; 
Sakušak, 24/474; 
Satahovci, 24/474; 
Savci, 16/351; 
Sedlašek, 24/474; 
"Sele, 6/174; • • 
Selnica ob Dravi, 15/326; 
'Selnica ob Muri, 30/615; 
Selo, 29/599; 
Senarska, 44/775; 
Šenčur, 31/632; 
Sevnica, 4/120; 
.Skale, 45/800; 
Skoke, 49/841; 
Skomarje, 38/724; 
Sladka gora, 43/768; 
Slamnjak, 8/215; 
Slatinski dol, 38/724; 
Slatiina-okolica, 43/768; 
Slemen, 15/326; 
Slivnica, 13/296; 
Slomi, 37/716; -
Slovenja vas, 18/395; • 
Slovenjgradec, 49/841; 
Smlednik, 37/716; 
Sodišinci, 24/474; . -.- • 
Solčava, 4/120; • -
Sora, 7/199; 
Sorica, 36/703; " 
Spičnik, 16/351; 
Spodnja Bistrica, 50/864; 
Spodnja-Nova vas, 6/174; -, 
Spodnja Ložnica, 16/351; 
Spodnja Slivnica, 15/326; 
Spodnja Voličina, 23/462; 
Spodnje Hoče, 40/743; 
Spodnji Dolič, 40/743; 
Spodnji Duplek, 40/743; . ., 

, Spodnji Gasteraj, 17/363; 
Spodnji Log, 24/474; 
Središče, 21/436, 25/603; 
Stanj evci, 30/615; " ' 
Stanovsko, 40/743; 
Stara Loka, 49/841; 
Stari trg, 9/231, 41/752;' 
Stonjci, 50/864; < 
Stoperce, 49/842; 
Stopno, 49/842; 
Stranice, 18/396; 
Stražišče, 13/296; : ' 
Studenec, 30/615; ' ' 
Studenec-Ig, 22/448; 
Studenice, 33/667,-
Suhor, 13/296; ""' " 
Sušje, 8/216; -••••• 
Svečina, 37/716; ' • 
Sv. Ana, 7/200; 
Sv. Barbara v Halozah, 19/403; 
Sv. Kunigunda, 5/152; , ; " 
Sv. Marjeta na Drav. polju. 49/Ç42;.. 
Sv. Marjeta niže Ptuja, 49/842; 
Sv. Katarina, 8/215; 
Sv. Andraž v Slov. goricah, 37/716;r 

Sv. Anton na Pohorju, 38/724;-?v 

Sv. Anton v Slov. gor., 16/351^ ^ 
Sv. Benedikt v Slov. gor., 40/74^; -
Sv. Gregor, 49/842; ;i;'fl 

Sv. Jurij ob juž. žel.-okol., зШзЗ* 
Sv. Jurij ob juž. žel.-trg, 15/326: 

• Sv. Jurij ob Pesnici, 30/616; '' ; 

Sv. Jurii ob Taboru, 14/311; ' 
Sv. Jurij v Slov.gor., 30/616; ' 
Sv. Jošt. 7/200: ' • ' f-
Sv. Križ. 15/326. 23/462: 
Sv. Lenart pri Vel. Nedelji,;'••:24/474; 
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Trošarine: - . 
občinske, pobiranje v 1.1932. v občinah : 

Sv. Lenart v Slov. gor., 7/199; 
Sv. Lovrenc na Drav. polju, 12/280; 
Sv. Lovrenc na Pohorju, 20/420; 
Sv. Lovrenc pod Prežo, 5/152; 
Sv. Marko, 20/420; 
Sv. Martin pri Vurbergu, 49/842; 
Sv. Miklavž, 14/312; 
Svetina, 24/474; 
Sv. Pavel pri Preboldu, 15/326; 
Sv. Peter na Medvedjem selu, 34/680; 
Sv. Peter pod Sv. Gorami, 34/680; 
Sv. Peter pri Mariboru, 44/775; 
Sv. Peter v Savinj. dolini, 16/352; 
Sv. Rok ob Sotli, 31/632; 
Sv. Tomaž, 6/174; 
Sv. Trije Kralji, 9/231; 
Sv. Trojica v Halozah, 15/327; 
Sv. Trojica v Slov. goricah, 15/327; 
Sv. Urban, 6/174; 
Sv. Vid pri Grobelnem, 43/748; 
Sv. Vid pri Planini, 31/632; 
Šalovci, 24/475; . 
Šardinje, 6/174; 
Ščavnica. 15/327; 
Šentovec, 16/351; 
Šikole, 17/363; 
Škocjan, 24/475; 
Škof ja Loka, 31/632; 
Šmartno, 8/215; 
Šmartno ob Paki, 40/743; 
Šmartno na Pohorju, 30/616; 
Šmartno pod Šmarno goro. 37/716; 
Šmartno pri Slovenigradcu, 33/668; 
Šmiklavž, 40/743; . 
Šoštanj — okolica, 40/744; 
Št. Ilj pod Turjakom, 46/812; 
Št. Ilj pri Velenju, 27/560; 
6t. Ilj v Slov. goricah, 15/327; 
St. Janž nà Dravskem polju, 38/724; 
Št. Janž pri Dravogradu, 16/352; 
Št. Jernej, 11/260: 
Št. Rupert, 14/311, 36/703; 
Št. Vid, 15/327. 49/842; 
Teharje, 16/352; -, .. 
Terbegovei,. 34/680; 
Tezno, 30/616; 
Tišina, 33/668; 
Tolsti vrh, 15/327; 
Topolšica, 29/599: 
Trata, 16/352, 44/775; 
Trbonje, 38/724; 
Trbovlje 35/688; 
Trdkova. 24/475; 
Trnje, 49/842; 
Trnovec-Sela, 17/364; 
Trojane, 8/216; 
Trzin, 8/216. 14/310; 
Tržišče, 50/864; 
Tunjice. 8/216; 
Turjak. 36/705: 
Turnišče, 49/843: 
Vanëa vas, 24/475: 
Vareja. 24/475: 
Velenje, 49/843: 
Velesovo, 8/216: 
Velika Dolina, ,17/364; 
Velika Loka, 49/843: 

; Velika Nedelja, 16/352; 
Veliki Obrez. 18/396; . 
Velka. 31/632: . . 

. . .Verace. 49/843; 
Veržej. 49/843; 
Vičanci, 6/174;. 
Videm. 15/327: 
Vinica. 8/216: 
Vintarovci. 41/752: 
Višnia gora. 49/843: 
Višnia vas. 38/724: 

•Titani. Ш2«в 23/462; 
Vitanje, 15/327; ^ -

Trošarine: 
občinske, pobiranje v 1.1932. v občinah : 

Volčji potok, 17/364; 
Voglje, 8/216; ' 
Vosek, 50/864; 
Vransko 14/312; 
Vratja vas, 18/396; 
Vratji vrh, 49/843; 
Vrhe, 36/703; 
Vrhov dol, 24/475; 
Vrhloga, 20/420; 
Vrhole, 40/744; 
Vrholje, 5/152; 
Vrtiče, 9/231; 
Vučja Gomila, 24/475; 
Vučja vas, 18/396; 
Vuzenica, 13/296; 
Zabukovje, 24/475; 
Zagradec, 17/364; 
Zagorica, 37/716; 
Zagorje, 17/364; 
Zakot, 8/216: 

^ Zamarkova, 18/396; 
Zavr.č, 24/475; 
Zbelovo, 17/364; 
Zg. Bistrica, 15/327; 
Zg. Ložnica, 8/216; 
Zg.Polskava, 49/843: 
Zg. Ročica, 24/475; 
Zg. Sv. Kungota, 15/312; 
Zg. Voličina. 44/775: 
Zg.Hoče. 30/616: 
Zg.Jakobski dol. 37/716; 
Zg. Tuhinj. 17/364: 
Zg. Žerjavci. 29/599; 
Zibika. 38/724: 
Zlato polje. 4/120; 
Zminec, 4/120; 
Žalec. 14/312; 
Žalna. 6/174; 
Željne. 17/364: 
Žepovci, 15'327; 
ŽeroVinci. 6/174; 
Žetale. 37/716: 
Žice. 17/364, 45/800: 
Županje njive. 4/120: 

občinske v Celju, Ljubljani in Maribo
ru, pobiranje v letu 1932., do odo
britve novih proračunov, 11/260. 

Trošenje: 
pisarniškega in drugega materiala v 

državnih uradihi 47/813. 
Trsničarji: 

njih praktični izpiti, 7/191. 
Trstika: 

stukaturna, norme, 15/322: 
pletenine iz nje. norme. 15/322. 

Trzin : 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 8/216. 14/310. 
Tržišče: 

pobiranje občinske troiarine v letu 
1932.. 50/864. 

Tu ici: 
davščina na prenočevanje v Ljutomeru, 

3'98. 
Tunjice: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 8/216. 

Turčija: 
ratifikacija konvencije o mednarodni 

uniji za pomoč. 41/747. 
Turjak: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 36/703. 

Turnišče: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 49/843. 

U 
Učenci : 

strokovnih šol za pomožno osebje v 
socialni in zdravstveni službi, disci
plinski predpisi, 34/676. 

Učitelji: 
njih praktični izpit, pravila in popra

vek, 15/313, 18/394; ' 
veščin na umetniških šolah, izpiti, 

44/769. 
Učiteljišča: 

strokovna, ženska (zakon). 40/433-
Ujetniki: 

vojni, konvencija / o izboljšanju njih 
usode, pristop Amerike in Braziliji:. 
36/698, 41/747. 

Ukinitev: 
finančnega inšpektorata v Mariboru, 

6/171: ' , 
okrožnega inšpektorata v Mariboru, 

31/630. i ; " . , . ; 
Uni formiran je : '"'-'•[. 

obsojencev. 17/353. , '•', 
Unija : . ' . ' . ' , 

mednarodna za pomoč (zakon), 22/437;-
ratifikacija po Turčiji. 41/747. 

Univerze: -,."•; 
ljubljanska, izpopolnitev komisije za 

pravnozgodovinski izpit, 17/361; . 
obča uredba o njih. 18/365. . , . 

Upokojenci: 
državni, draginjske doklade .(uredba), 

24/465: 
neporavnane pokojnine iz prejšnjih let, 

predlaganje zahtev in otvarjanje kre
ditov, uredba, 38/718: 

prijave za draginjske doklade, .4/110, 
15/328; . •• - : 

, zdravljenje v javnih bolnicah. 14/306. 
Uradi: 

državni, trošenje pisarniškega in dru-
• gega materiala. 47/813. '•"'•• " ! 

Uradniki glej: uslužbenci. 

Uredbe: 
banske uprave: ' 

o cenah kruha v maloprodaji, 17/360; 
o banovinskem proračunu za 1.1932./33., 

27/505; ' • " , ' ' 
o banovinskih pristojbinah na ribarske 

izkaznice, 28/584; . ' , , , ' 
o elastičnih gumah pri motornih vozi

lih, 8/214; 
o imenovanju izpraševalnih komisij za 

mojstrski izpit. 46/811; 
o izvedbi novega obrt. zakona, 20/419; 
o mejah samosvojih ribarskih okrajev 

v Krki in Žužemberku, 2/72i:,! • 
o postopanju vozačev motornih vozil pri 

vožnji čez železniške prelaze," 12/280; 
o prepovedi uporabe sačil pri lovu na 

sulca. 27/558: 
o prepovedi uporabljenja osli pri ribo

lovu v Krki. 28/584: ''•"•' - ' 
o razširjenju uredbe o občinskih bla

gajnikih za črnomeljski In metliški 
srez, 19/402: 

o sestavljanju, opremljanju la predla
ganju občinskih računov, 23/456, in 
popravek, 27/559: 

s sezonskih podjetjih, 89/731; .''"''. 
o sklicanju banovinskoga'e,veta; ;8/2'14; 
o ureditvi odgonstva in odgonskih po

staj. 32/648: -.•••' -
ministrstva pravde: 

o hišnem redu v kazenskih zavodih, 
8/204: . 

o nagradah dnevničarjem v področju 
ministrstva pravde. 8/201; 

o povračilu stroškov za vojaške ofcebe 
v civilnih zaporih, 24/472; •-.'-•>•• 
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Uredbe: 
ministrstva pravde: • 

o prevedbi uslužbencev v srbski pravo
slavni cerkvi, 49/837 ; 

o uniformiranju obsojencev v kazen
skih zavodih in sodnih zaporih, 
17/353; 

ministrstva za finance: 
o besedilu prisege za uslužbence fi

nančne uprave, 3/75; 
o dopolnitvi pravilnika za poslovanje 

računovodstvenih odsekov pri mini
strstvih, 20/418; 

o draginjskih dokladàh državnih upo
kojencev, 24/465; 

o draginjskih dokladah državnih usluž
bencev, 23/452; 

o draginjskih dokladah provizornih 
poštnih služiteljev, 33/666; . 

o izdajanju zavarovalnih polic v dinar
jih, 6/17.0. 16/348; . . , 

o izpremembi in dopolnitvi taksnega 
in pristojbinskega pravilnika, ,45/777; 

ó izpremembi in dopolnitvi zakona o 
znižanju prejemkov, 29/586;' 

o izpremembi pravilnika zà kovanje 
zla-tnikov, 9/230, 14/306; 

e izpremembi uredbe o" draginjskih do
kladah državnih uslužbencev, 7/191 ; 

o izpremembi uredbe o draginjskih do
kladah duhovništva, 6/170; ; 

o izpremembi uredbe o skupnem dav
ku na poslovni promet, 48/829; 

o izvzetju maloprodaje monopoliziranih 
predmetov iz zakona o obrtih, 34/670; 

o likvidaciji potnih stroškov carinskih 
uslužbencev, ki obremenjujejo pri
vatne stranke, 37/713; 

o "monopolnem kazenskem postopanju, 
36/705; ~ 

o monopolnih taksah, 34/670, m po
pravek, 39/731 ; , . . - . . 

o- načrtu za osmo amortizacijo obvez
nic vojne škode, 3/86; 

o navodilih za izvrševanje državnega 
proračuna za leto 1932./33,, 43/763; 

' ò navodilih za izvrševanje zakona o 
izpremembi in dopolnitvi zakona o 
neposrednih davkih, 35/685; 

o navodilih za izvrševanje zakona o 
opojnih drogah, 4/110; 

o navodilih za sestavljanje državnega 
proračuna za leto 1933./34., .47/817; 

o obdavčenju avtomobilov pri uvozu, 
17/354; 

o oprostitvi uvozne carine na salicilovo 
kislino. 4/117; " : ' ' , ' 

o plačevanju inozemskih obveznic, o 
uporabi svobodnih dinarskih, terja
tev, uvozu dèviz in prijavi inozem
skih terjatev, 28/583, 38/722; 

P pobiranju šolnine, 34/672; 
P pooblastitvi za izvrševanje javnih 

geodetskih in geometrskih poslov in 
. pogojih za pridobitev té pooblastitve, 

14/297, in popravek, 44/774; 
• ; P postopanju pri prenosu orožja lovcev 
•• &ez mejo, 9/229; ...,' ' 

0 Postopku s svilenimi tkaninami, iz
voženimi za dodelavo, 3/951; 

o potrdilih o plačanem davku, 5/149; 
P povprečni taksi za mline, 35/682 ;„ ' 
to 'povračilu potnih in selitvenih stro

škov civilnih državnih uslužbencev, 
4/101;; 

P predlaganju zahtev za kredite in od
reditev izplačila neporavnanih po
kojninskih prejemkov iz prejšnjih 

•••let, 38/718; ;': 

o Prepovedi izvoza oiehovih debel. 
6/171, .16/348; . • 

Uredbe: 
ministrstva -za finance: 

o pretvarjanju 1 m3 lesa v kg, 7/194; 
o prijavi za draginjske doklade držav

nih upokojencev, 4/110; 
o priklopitvi blagajniškega in trezor-

skega razdelka oddelka za državno 
računovodstvo odseku glavne državffe 
blagajne, 14/306. 

o prodaji in nakupu tujih plačilnih 
sredstev, 51/865; 

o.prometu z devizami in valutami, 
3/88, in izprememba, 20/418; 

o tečaju državnih papirjev, 40/740; 
o trošenju pisarniškega papirja in dru

gega materiala, rabi pribora in opra
ve v državnih uradih in ' ustanovah 
in o uporabljenju kreditov za poštno-
telegrafsko službo, 47/813; 

o uvoznem ocarinjenju klobukov, iz klo-
bučevine iz rastlinskih snovi, 6/171; 

o uvoznem ocarinjenju lepenke (karto
na). 14/307; \ 

o uvoznem ocarinjanju tokomerov, 
6/171; 

o velikosti nagrad dnevničarjem v. pod
ročju ministrstva financ, 4/109; 

o vrednosti stanovanj civilnih državnih 
uslužbencev, 35/681; 

o zamenjavi kovinastega drobiža, 
14/307; 

ministrstva za gradbe: 
o ceniku za preizkušanje gradbenega 

materiala, 16/344; 
o mestih in trgih radi uporabe prvega 

dela gradbenega zakona, 167329; 
o nagradah dnevničarjem v področju 

ministrstva za gradbe, 8/203; 
o normah za lomljeni kamen, 29/593; 
o normah za obtežbe pri graditeljstva, 

31/628; 
o nofmàh za opeko, 15/320; 
o normah za opeko in kamen iz 

žlindre, 29/593; 
o normah za opeko iz àpna in peska, 

15/321; 
o normah za . pletenine, iz stukaturne 

trstike, 15/322; 
o normah za plošče iz mavca, mavca 

in žlindre, žlindre in cementa, 29/591; 
o normah za portland-cement, 10/240; 
o normah za stukaturno trstiko, 15/322; 
o normah za žlindro. 29/592; 
o normalizaciji napetosti in frekvence 

električnega toka, 30/605; 
o reflektorskih steklih na vozilih, 

29/597; 
o sestavljanju in vodstvu izkazov.usluž-

bencev ministrstvu za gradbe in 
podrejenih ustanov; 

o ustanovitvi tehničnih razdelkov pri 
sreskih načelstvih, 8/212; 

o začasnih navodilih za osnovanje grad
benih odborov po gradbenem zako
nu, 48/716; 

ministrstva za notranje posle:. 
o izdajanju in potrjevanju potrdil' o 

imovinskem stanju, 10/234; 
o nagradah dnevničarjem v področju 

ministrstva za notranje posle, 31/625; 
o prometu s filmi. 22/443; 
o razširitvi pristojnosti mestne policije 

v Celju, 7/194; 
o sedežih oddelkov meril in dragoce

nih kovin, 3/92; 
ministrstva za poljedelstvo: 

o državah, ki veljajo za .neokužene po 
krompirjevem raku in molju, 32/647; 

o kontroli izvoza živine, živalskih pro-
•^Jzvpdov јд izdelkov, 22/;U5;_,—•_ 

Uredbe: * 
ministrstva" za poljedelstvo: 

o kontroli semenja ob uvozu in v no
tranjem prometu, 38/722; 

o nagradah dnevničarjem v področju 
ministrstva za poljedelstvo, 8/202; 

o opravljanju praktičnega izpiti trsni-
čarjev brez strokovnih šol, 7/191; 

o pravilniku in cenovniku za oprav
ljanje analiz in drugih del za pri
vatne stranke v agrokemijskem in 
pedološkem odseku državnih kmetij
skih in poizkuenih postaj, 18/392; 

o pregledu sadnih rastlin ob uvozu, 
5/150; 

o taksah pri izvozu živine in živalskih 
izdelkov, 22/447; 

ministrstva za promet: 
o dnevnicah za delavska potovanja, 

7/193; 
o državnem strokovnem izpitu za urad

niška zvanja v poštno-telegrafski 
stroki, 9/220; 

o pogodbenih državnih poštah, 3/75; 
o poslovanju s poštno hranilnico kra

ljevine Jugoslavije, 9/223; 
o postranskih prejemkih uslužbenca? 

državnih prometnih naprav, 50/845; 
e potnih ia selitvenih stroških delav

cev državnih prometnih ustanov, 11/ 
254; 

o prijavi in odjavi plovnih objektov, 
izprememba uredbe, 23/455; 

o razporejevanju zvaničnikov I. in II. 
kategorije in služiteljev v področju 
ministrstva za promet, 23/450, in iz
prememba, 36/389; 

o ureditvi razsodišča za zavarovanje 
prometnega osebja in o sodnem ffr 
stopanju pri tem sodišču, 29/58<H 

ministrstva za presveto: 
o cenzuri filmov, 19/397, in izpremem

ba, 25/486, 29/595, 33/666; 
o Dijaškem domu kralja Aleksandra v 

BeogrSäu, 9/217, in izpremembi pra
vilnika, 25/486; 

o izpremembi pravilnika za medicin
ske fakultete, 3/90; 

o obči univerzitetni uredbi, 18/365; 
o opravljanju praktičnega učiteljskega 

izpita, 13/313; 
o pobiranju vstopnine v državne mu

zeje, 46/808; ,, 
o pravilih za opravljanje državnega 

strokovnega izpita za profesorja in 
učitelja veščin na umetniških Šolah. 
44/769; 

o stalnih članih" «lavnega prosvetnega 
.sveta, 17/358; 

o zdravljenju državnih" uslužbencev in 
upokojencev v javnih bolnicah, 14/306; 

* 
ministrstva za socialno politiko in 

narodno zdravje: 
o cenovniku serumov, 3/94; 
o delu pomožnega osebja v socialni in 

zdravstveni službi, 35/683; 
o dolžnostih in področju stalne higien

ske komisije pri Osrednjem higien
skem zavodu v Beogradu, 31/626; 

o izpremembah in dopolnitvah pravil
nika o priročnih lekarnah zdravnikov 
in živinozdravnikov, 11/259; 

o izpremembi uredbe o lekarnarski 
zbornici, 20/704; 

o izpremembi uredbe o organizaciji 
posredovanja dela, 51/865; 

o nadzorstvu nad prodajo opojnih drog 
^ n a d r o b n o j 36/693; 
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Uredbei 
ministrstva za socialno politiko in 

narodno zdravje: 
o nagradah dnevničarjem v področju 

ministrstva za socialno politiko in na
rodno zdravje, 8/204; 

o notranjem poslovanju v javnih lekar
nah. 20/412; 

o nujnih podporah siromašnim kraji
nam radi pomanjkanja hrane, 12/277; 

o obliki, vsebini in načinu izdajanja 
zdravniških potrdil, 15/316; 

o odmeri doklad za javne borze dela, 
31/426; 

o oglašanju zdravil in zdravilnih spe-
cialitet v dnevnikih ali na drug 
način, 4/147; 

o pomožnem osebju v lekarnah, 11/257; 
o pravilniku za izvrševanje zakona o 

lekarnah in nadzorstvu nad prome
tom z zdravili, 20/408; 

o relaksaciji receptov, 6/170; 
o sprejemanju honorarnih uslužbencev 

za občasna dela pri ministrstvu za 
socialno politiko in narodno zdravje 
in temu podrejenih napravah. 44/769; 

o strokovnih izpitih uradnikov ministr
stva za socialno politiko in narodno 
zdravje, 10/235; 

o strokovnih pregledih lekarn, 20/413; 
o ureditvi javnih lekarn, 20/415; 
o vrhovnem zdravniškem disciplinskem 

svetu, 26/493; 
o zdravniškem pregledu otrok za spre

jem v šole za nezadostno razvite 
otroke, 39/725; 

o zdravniškem pregledu otrok za vpis 
v šolo, 34/672; 

za uporabo-paragrafov 10, 17. 18. in 
19 zakona o zdravnikih specialistih 
za bolezni ust in zob in zobnih teh
nikih, 1/15; ' • ••' 

ministrstva za šume in rude: 
O državnem strokovnem izpitu privat

nih inženjerjev, 26/199; 
o državnem strokovnem izpitu račun

skih uradnikov ministrica za šume 
in rude.'16/335; '•*. 

o državnem strokovnem izpitu uradni
ških pripravnikov šumarske stroke s 
fakultetno izobrazbo, 17/337. in iz-
prememba, 23/455; 

o državnem strokovnem izpitu v ru
darskem področju ministrstva za šu
me in rude. 26/495: 

o izpremembi pravilnika bratovskih 
skladnic. 31/628; 

o geofizičnih raziskovanjih kot rudo-
slednih delih, 3/90; 

o honorarnih uslužbencih v področju 
ministrstva za šume in rude. 16/343: 

o nagradah dnevničarjem v področju 
ministrstva za šume in rude. 8/202; 

o navodilih za uporabljanje § 3. zako
na o izvršilnem izterjevanju gozdnih 
škod, 10/242: -

o nošenju službene obleke za šumarske 
uslužbence pri upravi državnih goz-

• dov, 30/606: 
o ocenievanju državnih uradnikov in 

uslužbencev šumarske stroke. 16/431: 
o organizaciji sklada za preskrbpvpnle 

nezaposlenih rudarskih in topilni-
ških delavcev. 16/331: 

o pavšaliraniu notnih stroškov šumar
skih uslužbencev. WOO. 29/587: 

o terenskem de1'! uslužbencev šumar
ske stroke. 50'862: 

mlnlsrr.- za telesno vzgojo naroda: 
o nagradah dnevničarjem v področ'4 

mînfstr8tva,?A_telefijio y_zeoio naroda, 
34/671; 

Uredbe: 
ministrstva za telesno vzgojo na

roda: 
o ureditvi ministrstva za telesno vzgojo 

naroda, 29/588; 
ministrstva za trgovino in indu

strijo: 
o določanju cen svetovne paritete za 

pšenico. 40/740; . 
o dovolitvi pogrebnih podjetij, 46/801; 
o izpremembi pravil o pregledovanju 

in žigosanju, sestavi in oznameriova-
nju tokomerov in nadzorstvu nad 
njimi, 21/434; 

o izvrševanju zakona o prometu s pše
nico, 30/603; 

o kontroli kakovosti konoplje, 1/22; 
o mlinih, 28/583; 
o nagradah dnevničarjem v področju 

ministrstva za trgovino in industrijo, 
8/203; 

o občasnem pregledu in žigosanju me
ril, 8/210; 

o obliki, sestavi in načinu, po kate
rem se označujejo rimske tehtnice, 
1/17, 3/91; 

o obliki, sestavi in načinu oznameno-
vanja sodov, 8/212; 

o obliki, sestavi in načinu, po katerih 
se oznamenujejo uteži in 'o mejah 
njih točnosti. 1/18, 3/92: 

o obliki, sestavi in načinu, po katerem 
se oznamenujejo kadi za tropine" in 
o mejah njih točnosti. 1/16: 

o obliki, sestavi in načinu, po katerem 
se oznamenujejo stekleni baloni. 3/90; 

o obrazcih, po zakonu o obrtih. 46/802; 
o obveznem zavarovanju pri rednem 

prevozu potnikov v avtobusnem pro
metu, 38/721; 

o opravljanju državnega strokovnega 
izpita v stroki kontrole mer in ko
vin, 25/483; 

o opravljanju mojstr. izpitov, 36/689: 
o opravljanju pomočniških izpitov, 3t/ 

669, 34/677: 
o opravljanju tiskarskih, litografskih 

in ksilografskih obrtov, 46/801: 
o pobiranju žigovine za merila in dra

gocene kovine, 7/192. 16/345; 
o podaljšanju roka za tokomere, 3/94, 

38/722:' . ' 
o posebnih uzancah za trgovino z ži

tom, 4/113, in popravek, 9/232: 
o poslovanju in upravljanju skladov za 

podpiranje strokovnih šol v bano-
. vinah in na nodročju uprave mesta 

Beograda. 46/809. 47/827: 
o postopanju pri uvozu meril in me

rilnih priprav, 29/594; 
o postajah za kontrolo sodov. 3/91: 

. o povračilu stroškov za prenašanje in 
prevažanje državnih instrumentov 
uslužbencev osrednje uprave za me
re in dragocene kovine, kontrole mer 
in draeocenih kovin in kontrole so
dov. 3/93; 

o pravilih za združbe trgovcev. 45/793; 
o predpisih o krošniarjenju in nabira

nju naročil, 26/494: 
o pregledovanju in žigosanju, obliki, 

sestavi in načinu za oznamenovanje 
taisametrov. 10/237: 

o proizvajanju in prometu z opijem. 

16/330; 
o nrvèm in občasnem pregledovanju, in 

žigosanju meril, merilnih priprav, 
sodov, steklenic in posode. 49/838: 

o tarifi žigovine osrednje upreve ?a 
mere in dragocene kovine,' 15/318; 

Uredbe: 
ministrstva za trgovino in indu

strijo: 
o ureditvi in področju oddelka mer pri 

osrednji upravi za mere in dragoce
ne kovine v Beogradu, 3/74; 

ovinjetah za oznamenovanje konoplje, 
1/23; 

o vtovarjanju konoplje na železniških 
postajah, 1/24; 

ministrstva za vojsko in mornarico; 
o draginjskih dokladah graničarjev, 

34/670; 
o izvrševanju odredb zakona o obmej

ni četi, 38/719; 
o nagradah dnevničarjem pri vojski in 

mornarici. 10/233; 
ministrstva za zunanje posle: 

o kliringu med Jugoslavijo in Švico, 
47/825; 

o nagradah dnevničarjem- v področju 
ministrstva za zunanje posle, 7/191; 

predsedništva ministrskega sveta: 
o nagradah dnevničarjem pri predsed-

ništvu ministrskega sveta, 6/169; 
o plačilnih rokih za vloge in dolgove 

Ljubljanske kreditne banke. 43/761; 
o plačilnih rokih za vloge in dolgove 

Prve hrvatske štedionice v Zagrebu, 
38/717. 

Uslužbenci : 
carinski, potnine v breme privatnih 

. strank, 37/713; 
civilni, državni, povračilo potnih in se

litvenih stroškov (uredba), 4/101; 
državni, draginjske doklade, 23/452'; 
državni, izprememba uredbe o draginj-

• ;. . skjh dokladah, 7/191; • . 
državni, njih zadruge (zakon), 13/281; 
državnih prometnih naprav, njih po

stranski preiemki (pravilnik), 50/845; 
državni, zdravljenje v javnih bolnicah, 

14/306: 
finančne uprave, besedilo prisege. 3/75; 

. honorarni, v področju ministrstva za 
šume in rude, sprejemanje. 16/343; 

honorarni, za občasna dela pri ministr
stvu za socialno politiko in narodno 
zdravje, sprejem?nje, 44/773; 

: ministrstva za prradbe. izkazi, 3/85: 
nagrade dnevničarjem civilne hiše Nj. 

Vel. kralia, slavne kontrole, držav
nega sveta in pisarne kraljevih re
dov. 13/290: 

nagrade dnevničarjem v področju mini
strstva pravde. 8/201: 

nagrade dnevničarjem v področju mi
nistrstva za finance. 4/109; 

nagrade dnevničarjem v področju mini
strstva za grpdbe, 8/203: 

nagrade dnevničarjem v področiu mi-
.. .nistrstva za notranje posle, 31/625: 
; nagrade dnevničarjem v področju mi-

. riietrstya za poljedelstvo, 8/202: 
nagrade dnevničarjem v področju mi

nistrstva za promet, 29/585: 
nagrade dnevničarjem v nodročju mi

nistrstva prosveté. 13/290: 
nagrade dnevničarjem v področju mi

nistrstva za socialno politiko in na
rodno zdrayie. Ô/204: 

nanrrade dnevničarjem v nodročiu mini
strstva'za šume in rude. 8'202: 

nagrade dnevničarjem v področju: mi
nistrstva za telesno vzgojo naroda, 

,' 34/671: 
. nagrade dnevničarjem v področju mi-

niBtrstva za trgovino in industrijo. 
8/203: 

n^ 'oi ip rfnpvničariem v nodročiv, mir, 
_nistrstva za zunanje posle, 7/19Ì; ' 
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Uslužbenci: -. 
nagrade dnevničarjem v področju mi

nistrstva za vojske -in mornarico, 10' 
233; 

nagrade dnevničarjem pri predsedni-
štvu ministrskega sveta, 6/169; 

ocenjevanje uradnikov šumarske stro
ke, 16/341; 

odločbe državnega sveta, 6/171, 23/463, 
32/649, 40/744, 50/863; 

odmeritev pokojnin, odločba državnega 
sveta, 6/171; 

pomožnih lekarn, pravilnik, ' 11/257; 
pomožni, v socialni in zdravstveni služ

bi, pravilnik o njih delu, 35/683; 
pomožni, v socialni in zdravstveni služ-
. bi (prijava), 40/740; 
potnine in selitveni stroški delavcev 

državnih prometnih naprav, 11/254; 
pravoslavne cerkvene uprave, preved

ba v samoupravno službo srbske pra
voslavne cerkve, 49/837; ' 

prometni, razsodišče za zavarovanje, 
29/589; 

provizorni poštni služitelji, draginjske 
doklade, 33/666; 

. razporejanje zvaničnikov in služiteljev 
v področju ministrstva za promet, 
uredba-in dopolnitev, 23/449, 36/689; 

stanovanja civilnih državnih, določitev 
vrednosti, 35/681; 

strokovni izpiti pripravnikov z nepo
polno srednješolsko izobrazbo v : šu-

. marski stroki, 26/500; 
strokovni izpiti računskih uradnikov 
, pri ministrstvu za šume in rude, 15/ 

335; 
strokovni izpiti uradnikov v področju 

ministrstva za socialno politiko in 
narodno zdravje, 10/235; 

strokovni izpiti uradniških pripravna 
kov šumarske stroke s fakultetno iz
obrazbo, uredba in izprememba: Ì6/ 
337, 23/455; 

strokovni izpiti v rudarskem področju 
ministrstva za šume-in rude, 26/495; 

strokovni izpiti v stroki kontrole mer 
in dragocenih kovin, 25/483; 

strokovni izpiti za uradniška zvanja v 
poštno-telegrafski stroki, 9/220; 

Šumarski, pavšalirarije- potnin, 19/400, 
29/587; . . . - . -

gumarski, službena obleka, 30/606; 
Šumarski, teïensko delo, 50/862; 
znižanje . prejemkov, izprememba in 

• dopolnitev zakona, 29/586. i 
Jstava: 

srbske pravoslavne cerkve, 5/121. 
.Uteži; ' 

oblika, sestava in način njih ozname-
n ovan ja, 1/18, 3/92. ' 

Uvoz: 
meril in merilnih priprav, postopek. 

• 29/594; . 
sadnih rastlin, pregled, 5/150; 

.semenja, kontrola, 38/722. 

: - -• ••••'.#,>,.• % " ^ V 

V a l u t e : • <• ' ' • 
izprememba pravilnika o prometu z 

njimi, 3/86, 20/418. 
Vanča vas:-

,Pobiranje občinske trošarine v letu 
т г 1932., 24/475. 
Velesejem': 

l ^
u A I l a n s k i > Poznanje za razstavo, 

. 1 9 / 4 0 2 . 
.velika Dolina: 

Pobiranje občinske trošarine v leïu 
1932., 17/364. 

Velika Loka: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 49/843. 
Velika Nedelja: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 16/352. 

Velenje: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 49/843. 
Velesovo: • 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., .8/216. 

Veliki Obrez: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 18/396. 
Velka: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 31/632. 

Verace: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

' ' 1932.. 49/843. 
Veržej: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 49/843. 

Vičanci: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 6/174. 
Videm: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 15/327. 

Vinica: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 8/216. 
Vinjete: 

za oznamenovanje konoplje, 1/23. 
Vintarovci: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 41/752. 

Višnja gora: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 49/843, 
Višnja vas: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 38I7&Ì. 

Vitanj: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 13/296, 23/462. 
Vitanje: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 15/327, 

Vloge:', 
Ljubljanske kreditne banke, plačilni 

roki, 43/761; 
Prve hrvatske štedionice v Zagrebu, 

plačilni roki, 38/717. 
Voda: 

izkoriščanje vodnih sil, popravek k za
konu, 41/747. , 

Voglje: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 8/216. 
Vojaštvo: 

povračilp stroškov za prestajanje kazni 
vojaških oseb v zaporih civilnih so
dišč. 24/472. 

Vojna škoda: . 
načrt za osmo amortizacijo obveznic, 

3/86. 
Vojska: 

izprememba zakona o njej, 2/25. 
Volčji potok: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 17/364. " ' " . ' " ~ •"'"' 

Volitve : 
senatorjev, izid, 1/24 

Vosek': 
pobiranje občinske troSarine v letu 

1932., 50/864. 
Vozila: 

motorna, elastične gume, 8/214; 
motorna, postopanje pri vožnji čez že

lezniške, prelaze, 12/280; 

Vozila; 
motorna, redni osebni prevoz z~i*Smi, 

27/558; 
reflektorske steklo na njih, 29/597. 

yozovnice: ' ' ' ' \ 
privatnih.avtobusnih podjetij, 10% pri

spevek za prekomerno izrabljanje 
cest, 39/731. 

Vransko: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 14/312. 
Vratja vas: 

pobiranje občinske trošarine V letu 
1932., 18/396. 

Vratji vrh: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 49/843. 
Vrhe: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 36/703. 

Vrhloga: . 
pobiranje občinske trošarine v letu 

. 1932., 20/420. 
Vrhole: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 40/744. 

Vrholje: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 5/152. 
Vrhov dol: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 24/475. 

Vrhovna državna uprava: 
ukinitev, izprememba in dopolnitev 

predpisov (zakon), 2/71. 
Vrtiče: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932.. 9/231. 

Vstopnina : 
v državne muzeje, 46/808. 

Vučja gomila: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 24/475. 
Vučja vas: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 18/396. 

Vuzenica: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 13/296. 
Vžigalice: 

vkladanje, dopolnitev železniške pro
metne uredbe, 14/309. 

Zabukov]e: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 24/475. 
Zadruge: 

državnih uslužbencev, 13/281.». 
Zagorica: 

pobiranje 'občinske trošarine "-• letu 
1932., 37/716.; 

Zagorje: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932,, 17/364. • 
Zagradec: 

pobiranje občinske trošarine v létu 
1932., 17/364. 

Zakon: 
finančni, za leto 1932./33. in popravek, 

28/561, 35/687; 
o bilanciranju, državnih vrednostnih pa

pirjev, 3/73; . 
o dopolnilnem sporazumu k pogodbi o 

trgovini in plovitbi s Češkoslovaško, 
12/266; •..:•••••. 

o državnih monopolih, 16/156V 
o gospodarskem svetu, 28/580;. 
o gozdih, popravek, 13/291; 

кЖ; •À 
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Zakon? 
o izpremembi in đopolnttvi zaKona o 

državnem računovodstvu, 3/74; 
o izpremembi zakona o državni troša

rini, 33/663; 
o izpremembi In dopolnitvi zakona o 

neposrednih davkih, zakona o davku 
na neoženjene osebe in davčni opro
stitvi oseb z devetimi ali več otroki, 
30/602; 

o izpremembi in dopolnitvi zakona o 
taksah, 32/633; 

o izpremembi in dopolnitvi zakona o 
ustroju vojske in mornarice, 2/25; 

o izpremembi uvozne tarife, 1/13, 1/14; 
0 konvenciji z Madžarsko o pravnem 

postopanju s proizvodnimi in pro
metnimi podjetji, 1/9; 

0 konvenciji o antidifteričnem serumu, 
1/11; 

o konvenciji o mednarodni uniji za po
moč, 22/437; 

o konzularni konvenciji s Poljsko, 1/4; 
o lovu in popravek, 7/177, 16/349; 
o obmejni četi in popravek, 21/421, 

29/598; 
0 organizaciji in kontroli izvoza živine 

in živinskih izdelkov, 5/146; 
o pomorskih akademijah in popravek, 

33/655, 34/680; 
o pooblastitvi za nemudno uporabo 

mednarodnih pogodb in sporazumov, 
35/655; 

o preskrbovanju siromašnih kmetoval
cev in delavcev z lesom. 20/406; 

o prometu s pšenico, 28/582; 
o srednjih tehničnih in moških obrtnih 

šolah, 42/753; 
o srednjih trgovinskih šolah, 31/617; 
o ukinitvi, izpremembi in dopolnitvi 

predpisov, ki se nanašajo na državno 
vrhovno upravo, 2/71; 

o ureditvi prometa s filmi. 6/168; 
o ustavi srbske pravoslavne Cerkve, 

5/121: 
o ustroju civilne hiše Nj. Vel. kralja, 

1/1: 
o zadrugah drž. uslužbencev, 13/281; 
o zapisniku glede podpisa statuta stal

nega mednarodneca sodišča. 11/249; 
o zaščiti kmetov. 83/633; 

, o ženskih obrtnih Šolah in strokovnih 
učiteljiščih, 40/733; 

s katerim se odlagajo kazni in odpuste 
denarne kazni in odškodnine zaradi 
gozdnih kaznivih deianj. 20/405. 

fakot: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 8/216. 
Zamarkova: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 18/396. 

Zamenjava: 
kovinastega drobiža, 14/307. 

Zapori : 
civilni, povračilo stroškov za nrestaja-

nie kazni vojaških oseb. ^4/472: 
Zanornice: 

železniške, -onustitev, oziroma preure
ditev. 41/748. 

Zanoslitev: 
inozemcev, prošnje, 25/487. [ 

Zaščita: 
lndnstri^ke svoune. konvencita. pri-

ston ilaliianskih kolonij. 10/245; 
kmetov, zakon. 33/653. 

Zavarovanie: , 
police ''dajanje v dinarjih, 6/170, 

16/348; 

Zavarovanje; 
1 prometnega osebja, ureditev razsodišča 

in postopek, 29/589; 
potnikov v avtobusnem prometu, 38/721. 

Zavodi : 
dijaški dom v Beogradu, pravilnik in 

izprememba, 9/217, 25/486; 
' kazenski, hišni red, 8/204; 

kazenski, civilni, povračilo stroškov za 
prestajanje kazni* vojaških oseb, 
24/472; 

kazenski, uniformiranje obsojencev, 
17/353; 

osrednji, higienski, stalna komisija, 
dolžnosti in področje, 31/626. 

Zavrč: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 24/475. 
Zbelovo: ' , • ' 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 17/364. 

Zbornica: 
lekarnarskä, izprememba uredbe, 

20'407. 
Zdravila: 

oglašanja v dnevnikih ali na drug na
čin. 5/147; 

• pravila za izvrševanje nadzorstva nad 
prometom z njimi. 20/408. 

Zdravniki: 
izdajanje potrdil, njih oblika in vsebi

na, 15/316: 
njih dolžnosti v šolah za nezadostno 

razvite otroke, 39/725; 
njih vrhovni disciplinski svet. 26/493; 
priročne lekarne, izprememba pravil

nika, 11/259. 
Zdravstvene občine: 

ustanovitev: Črnomeli. Metlika, Stari 
trg, Štrigova,' 50/867' 

Zdravstvo: / 
izprememba pravilnika o medicinskih 

fa'kultetah. 3/90: 
pomožno osebje v njegovi službi. 

35/683: . . . . 
, strokovne šole za pomožno osebje v 

niesovi službi, disciplinski predpisi, 
34/676: ' 

uporaba §S 10., 17., IR. in 19. zakona 
o zdravnikih specialistih za bolezrii 
zob in ust in zobnih tehnikih, 1/15; 

zdravniški nregled otrok pri vpisu v 
šolo. 34/672. . 

Zdnižbe: 
trgovcev in /obrtnikov, pravila, 45/793. 

Zgornia Bistrica:, 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932.. 15/327. ' 
Zeornia Ložnica: 

pobir^nfe o**inske trošarine . v letu 
1942.. P'216. 

Zgornia Polskava: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

law.. 49'843. 
Z<?.'T*očica: 

pobijanje občinske trošarine v letu 
19«''.. 24'475. 

ZT. sv. Kunpota : / 
pohiranie f i n s k e trošarine v letu 

1930.. H/312. 
Zet. Voličina: -

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932..' 44/775 

Zfr. Hoče: 
pobiraniV občinske trošarine v letu-

1932.. 30/616. , -. ' 
Zu. Jakobski dol: 

nobiranie občinske t i^ar ine v letu 
1932., 37/716. 

Zg.TuMnïi . • 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 17/364. 
Zg. Žerjavci : . * . ' ' ' 

pobiranje občinske trošarine v letu' 
1932., 29/599, 

Zgradbe: 
nove, cestna obveznost lastnikov, 

14/308. ' 
Zibika: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 38/724. 

Zlatniki: ' ' 
kovanje in promet, izprememba pra

vilnika, 9/230, 14/306. 
Zlato polje: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 4/120. 

Žminec: 
pobiranje občinske trošarine v. letu 

1932., 4/120. ' . ' ' . ' . 
Ž 

Žalec: 
. pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 14/312. 
Žalna: 

pobiranje občinske trošarine -v letu 
. 1932., 6/174. , . .• • 

Željne: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932., 17/364. -, 
Železniške zapornice: 

opustitev, oziroma preureditev, 41/748..-
Ženske: 

pobijanje trgovine z njimi, konvencija,-
pristop Velike Britanije, 7/198. 

Zepovci: 
pobiranje1 občinske .trošarine v ДеШ 

1932.. 15/327. 
Zerovinei: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 6/174. 

Zetale: 
pobiranje občinske trošarine v letu 

1932,, 37/716. • . ' 
Žice: 

pobiranje občinske trošarine v letu 
1932., 17/364. 45/800. ., 

Žigosanje: 
meril, sodov, steklenic in poeode, prvo 

in občasno, 49/838. 
Žigovina: 

tarifa za dela osrednje uprave mer in;'. 
dragocenih kovin, 15/318: ^ 

za merila in dragocene kovine, pobira
nje, 7/192, 16/345. 

Žirenje: 
v gozdih, trajanje, 5/151. . . ; 

Žito: , . , . . - . . • • 
posebne uzance za trgovanje . z. njim, 

uredba in popravek. 4/113; 9/232. ; 
Živina: - .-',;••• 

bolna ali sumljiva kužne bolezni, raz
kuževanje hlevov in staj, 13/291; 

kontrola in organizacija izvoza. 5 / Т ; 
kontrola izvoza, 22/445; . 
takse ori izvozu. 22/447. ; 

Živinozdravniki: •;. 
priročne lekarne,!" izprememba pravil

nika. 11/259. •.. , 
Žlindra: • , • • . . . . . . . 

kamen in opeka, iz nje. norme. 29/503; 
plošče iz nje, norme. 29/591,. 29/592.. •• 

Županje njive: 
pobiranje obČ^ske trošarine < v leta -

1932..'4/120. ••<• ••. •••'•.' 
Žužemberk: . : ' . ' ' " 

rac las o samosvojih' ribarskih okra» 
jih, 2/72. 
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Abram Henrik, 32/652; 
Accetto Boris, 49/844; 
Acimović Milan, 32/651; 
Adamgig Ivan, 27/560; 
Adamgig Ivan, 6/176; 
Adamič Josip, 9/232; 
Adlešig Albin, 3/99;-
Ahej Mihael, 6/175; 
Aleks Mihael, 6/175; . 
Amalietti Avguštin, 3/99; 
Amalietti Julij, 26/504; 
Andrig Ivan, 3/100; 
Aaklovar Andrej 23/464; 
Antongig Jakob 6/175; 
Anžig Anton, 26/504; 
Arb Mihael, 6/175; 
Arko Antonija, 19/403; 
Arko Ivan, 9/232; 
Arrigler Valerija, 26/504; 
Auser Vilko, 32/652; 
Ausec Franc, 3/100. 

B 
Bager Albin, 11/262; 
Baje dr. Oton, 32/651; 
Bajt Vladimir, 25/492: 
Bajig dr. Stojan, 23/463: 
Bajželj Ivan, 26/504; 
Bajželj Jakob, 6/175; 
Bambig Ivan, 6/175; 
Banjaja Jurij, 32/652; 
Barle Konrad,' 44/776; 
Bastolc Josip, 6/175; 
Basa Alojzij, 3/99; 
Bec Alojzij, 9/232; 
Bedenk Janko, 25/492; 
Bengina Ivan, 3/100; 
Benedik Josip, 6/175; 
Benet Ivan, 11/264; 
Bèrgant Franc, 46/812; 
Bernik Leopold, 3/99; 
Bezelj Fran ja, 44/776; 
Bezjak Franc, 11/260; 
Bidovec Franc, 19/404; 
Bizjak dr. Ivan, 23/463; 
BižoljJosipina, 32/652; 
Blaznik Jožef, 6/175; 
Blažig Ivan, 6/175; 
Bobnar Andrej, 6/174; 
Bôhlnjc Josip, 32/651; 
Bokalig Franc, 44/775; 
Boldin Franc, 6/175; 
Bòlha Anton, 3/1Ò0; 
Boltar Janko, 11/264; 
Bônâï Ivan, 6/176; 
Boncèlj Anton, 6/175', 

' Boncelj Mihael, 6/175; 
BòrStnik Bruno, 32/651; 
Božig Anica, 25/492; 
Božig Blaž, 6/175; 
Božig Franc, 6/176; 
Brajer, 6/175; 
Brainik Ciril, 3/99, 
Brajnik Josip, 3/99; 
Brandner Franc, 8/99; 
Brankovig Spiro, 9/232; 
Bratina dr. Zvonko,'6/176; 
Braz Lovro, 23/464; V 

Bregant Ivan, 3/99; 
Brenec Franc, 40/744; 
Brumen Anton, 3/99; 
Brvar Anton, 6/175; 
Budan Lambert, 3/99; 
Bulaić Nikolaj, 46/812: 
Burja Josip, 11/260; 
Burnik Mihael, 6/175. 

Cejan Branko, 19/404; 
Cemažar Franc, 11/263; 

I 

II. Osebno kazalo. 
Cempre Anton, 6/175; 
Cetter Ivan, 6/175; 
Cerkvenik Mirko, 32/652; 
Cerar Tomaž, 6/175; 
Cernigig Franc, 6/175; 
Cervan Peter, 6/175; 
Cigoj Anton, 44/776; 
Cibelka ing. Bogomir, 25/492; 
Cihocki Franjo, 10/248; 
Cimperšek Franc, 6/175; 
Cingelj Franc, 23/464; 
Cotig Anton, 11/261; 
Cvetko Franc, 44/776; 
Cvetliganin Minojlo, 26/504 

Cadež Anton, 6/175; 
Campa Matija, 3/99; 
Cegovnik Filip, 44/773; 
Ceper Alojzij, 10/248; 
Černej Ivan, 6/175; 
Červinka dr. Milan, 19/404; 
Cernelg dr. Stanko, 29/600; 
Cik Terezija, 32/651; 
Cernag Alojzij, 3/99. 

D 
Dabinovig Ljuba, 44/776; 
Dang Ludovik, 6/175; 
Dajzitìger Milan, 3/99; 
Debelak Josip, 6/175; 
Debeljak Franc, 6/175-, 
Debeljak Pavel, 3/99; 
Debevec Franc, 3/99; 
Debevec Leopold, 11/263; 
Deleja Franc, 6/175; 
Delimirovič Macedonka, 23/464; 
Demetrovig Juraj,' 10/248, 44/776; 
Dereani Dominik, 6/176; 
Deržig Josip, 6/175; 
Dev Oskar, 32/652; 
Dimnik Ivan, 11/263; 
Djordjević dr. Milorad, 7/200, 9/232, 

10/248, 44/776; 
Dlouhi Karel, 6/175; 
Dobnik Bogomir, 44/776; 
Dobravec Ivan, H/260; 
Dolinar Alojzij, 26/503; 
Dolinšek Anton, 3/99; 
DolinSek Avgust, 9/232; 
Domanjko Matija, 3/100; 
Dornik Josip, 3/100; 
Dèugig Pavel, 3/99; 
Drnovšek dr. Jahko, 9/232; 
Drobnig Franc, 6/175; 
Drugovig Martin, 11/261; 
Duler Emilija, 44/776. 

E 
Égger Henrik, 6/176; 
Eöry Evgen, 6/175; 
Epih Jožef, 9/232; 
Erce Franc, 6/175; 
Erker Ludvik, 27/560; 
Eržen Franc, 44/776: 
Erti Martin, 6/176. 

F 
Fabjan Anton, 32/652; 
Fajdiga Rudolf, 23/464; : 
Falle. Franc, 6/175; 
Fargnik dr. Anton, 32/651; 
Farkaš dr. Franc, 9/232; 
Fatur dr. Aleksander, 3/99; 
Fa tur Franc, ,27/560; 
FerenSak Mihael, 32/652; «. 
Fendre Franc, 33/668; 
Ferjangig Franc, 7/200, 44/775; 
Fertin Franc, 10/248; 
Fettich Franekheim Friderik, 3/99; 
Fleischman Eraesj. 46/812; 

FlorjanKg МИап, t&2B3r, 
Fon dr. Vladimir, 6/1765 
Forjan Aleksander, 6/175; 
Forjan Martin, 49/844; 
Forgešin Ivan 6/176; 
Frangeš dr. Oton, 27/560; • 
Fras Avgust, 6/175; 
Fürst Karel, 6/175. 

G 
Gaber Ivan, 44/776; 
Gaberc Anton, 44/776; 
Gaberšgik Stanko, 7/260; 
Gajšek Božidar, 3/99; 
Gams Josip, 6/175; ! 
Gassner Andrej, 9/232; 
Gec Ivan, 19/404; ' 
Genussi Ivan, 32/651; ' 
Gerjevig Ivan, 6/175; 
Glanz Anton, 3/100; 
Glanzman Edmund, 9/232; 
Glavag Ivan, 11/264; 
Glavičig Franc, 44/776; 
G liha Amalija, 7/200, 23/464; 
Gliha Anton, 9/232; 
Gliha Ivan, 3/99; 
Glinšek Ivan, 44/776; 
Gnezda Katarina, 46/812; 
Golia dr. Vladimir, 23/464; 
Golia Pavel, 6/176; 
Golob Ivan, 6/175; 
Gomišgek Ana, 23/464; 
Gorjup Jakob, 49/844; 
Goslar Branko, 23/463; 
Goršig Janko, 27/560; 
Gošar Anton, 3/100; 
Grabar Jakob, 11/261; 
Gračnar Matilda, 44/775; 
Grad Janko, 44/776; 
Gradišek Valentin, 11/261; 
Grafenauer Anton, 44/775; 
Grafenauer Ciril, 11/264; 
Grafenauer Franc, 9/232, Ì1/263; 
Grašig Peter, 6/175; 
Grasselli dr. Mirko, 32/652; 
Grga Blaž, 9/232; 
Gostig Valentin, 3/100; " "•". ' 
Grgar Albin, 9/232;., '•' 
Gregorig Franc, 46/812; 
Gregorin dr. Alojzij, 6/176; . 
Grkovič Branko, 29/600; 
Grm Blaž, 6/175; 
Grm Jožef, 9/232; 
Grobin Josip, 33/668; 
Groznik Franc, 6/175; •'; 
Gruden Rafael, 26/504; 
Gubane Franc, 6/175; 
Gugek Franc, 3/100; . ' 
Guzelj dr. Vladimir, 7/200, 32/652.;; 

H 
Habig Franc, 6/176; ..,:: 
Hafner Franc, 6/175; • 
Hanžig Josip, 6/175; • 
Hartman Maksimiljan, 11/264; 
Hasanbegović dr. Avdo, 7/200; 9/332; 
Hass Jurij, 6/175; 
Hauptman Josip, 33/668; 
Hebar Josip, 44/775; 
Herbst Karel, 6/175; : ' ,-
Heren Miroslav, 3/99; 
Herferl Henrik, 26/504; 
Heric Franc, 32/650; ,. . 
Herle dr. Vladimir, 32/651; ,•• 
Hernak Martin, 6/175; 
Herzog Alojzij, 49/844; 
Herzog Ana, 26/504; 
Hirsch Karel, 6/175; . ,' 
Hladek-Bohinjski Josip, ix/264; -
Hladnik Pavel, 44/776; 
Hlebce Jožef, 3/99;. , 
Hlebec Simon, 11/261; 

1 Hogevar Kun, 27/560; 
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Hodnik Ivan, 9/232; 
Holeček Peter, 11/263; 
Holz Anton, 44/775; 
Horvat Pavel, 33/668; 
Horvat-Soes Klara, 26/504, 32/652; 
Hötzl Rudolf, 6/175; 
Houšek dr. Mirko, 46/812; 
Hrastnik Anton, 3/99; 
Hribar Ivan, 7/200, 10/248; 
HribovSek Janez, 44/775; 
Hfovatin Vinko, 19/404; 
Hrvatin Anton, 19/404; 
Bubad Matej, 32/650; 
Hqs Jelka, 49/844; 
Hvastja Franc, 6/175 

lic. dr. Josip, 26/504; 
II« Ivan, 11/262; 
ligo Ferdinand, 11/203; 
flóvar Ivan, 3/100; 
Ipavic dr. Karel 3/100; 
Irkič Ignacij, 23/463; 
Ivančič Adolf, 27/560. 

Jak Pavla, 40/744, 
Jaklič Antonija, 19/403; 
Jamšek Franc, 6/175; 
JamSek Ivan, 29/600; 
Jan Vera, 23/464; 
Jim Robert, 6/175; 
Jate Andrej, 3/100; 
Jazbihšek Pavla, 19/403; 
Jeglič Zeljkb, 3/99; 
Jefačin ing. Ivan, 11/262: 
Jelen Franc, 11/261; 
Jelenič Zvonimir, 3/99; 
Jelar Tomaž, 6/175; 
ifellenz Ivan, 3/100; 
Jenko Franc, 29/600; 
Jenko Rudolf, 49/844; 
Jeran Franc,. 11/263; 
Jeras Eme-Bt, 25/492; 
Jefele Josip, 3/100; 
Jeretina Valentin, 3/100; 
Jeseničnik Karel, 19/404; 
Jeçenko Jakob, 32/652; 
Jeslh' Cvetkoslav, 46/812; 
Jevtič Bogoljub, 7/200; 
Juh Avguštin; 23/464; 
Jtfrko Viktor, 32/650; 
Jurman Janez, 23/462. 

K 
Kajnih Valentin, 44/776; 
K^mbič Mihael, 26/504; 
Kamin ,dr. -Mihael, -7/200, 32/652; 
Kàpun' Ivan,' 3/100; 
Kapiie FVanc, 11/263; 
Karlin dr. Mirko, 11/262; 
КаШбш& Henrik, 44/776; 
Kavčič dr. Josip, 32/652; 
Kavčič Rudolf, 3/99; 
Kavčič Silvester, 32/652; 
Kavčič:Viktor, 3/99; . 
Kavkler Valentin, 44/776; 
Kek'. Alojzij, 36/703; 
Kèiìtó Jožef, 6/175; 

' KerÖj Matevž. 6/175; 
K£rn Ivan. 6/174; 
KerTjc" Ivan,. 6/175 ; 
Kteräbvan Vekoslav, 7/200; 
Keržar Ivan, 3/99; 
Kit';Ivan.' 7/200; 
Kftak Ivan, 3/99: 
KJedél Emerik, 3/99: ' 
Kleçienc Ivana, 26/504; 
Klemenčič [van. 44/776; 
Kfentenčič Karolina. 44/776; 
Klbà'r'dr. Franc. 9/2324 
KlopčM Maks, 49/844; ' 
Krnet Mirko, 27/560; 

Knez Tomaž, 6/175; 
Kobale Karel, 44/776; 
Kobej Jakob, 9/232; 
Koblar Franc, 26/504; 
Kobler dr. Franc, 9/232; 
Kociper dr. Ivan, 26/503; 
Kocniur Rudolf, 44/776; 
Kodrič Josip, 6/175; 
Kojič dr. Dragotin, 7/200, 9/232, 10/248, 

44/776; 
Kolar Ivan, 27/500; 
Kolovič Anton, 9/232; 
Kolbezen Ervin, 46/812. 
Kolman Ivan, 6/175; 
Končan Angela, 11/261; 
Konic Josip, 11/261; 
König Franc, 7/200; 
Könye Ivan, 6/175 ; 
Kn.itipr Marija, 26/504; 
Knpinž K rum, 6/175; . 
Kori'lič Martin, 6/175; 
Koriičič Pavla, 23/464; 
Koritnik Franc, 6/175: 
Koreans-dr. Anton. 3/100$ 

I Kos Julija, 49/844; 
Kos Nežjka, 49/844; 
Kosem-Pivk Marija, 49/844; 
Kosenin Minka, 32/652; 
Kostrenčič dr. Marko, 7/200, S/232; 
Košak Anton, 6/175; 
Košak Jožef, 6/175; 
Košenin M'nka, 32/652; 
Košir dr. Marija 26/504; 
Košir Franc, 3/100; 
Košir Jožef, 46/812; 
Kovačič Leon, 46/812; 
Kotnik dr. Franc, 32/652; 
Kotnik Peter, 23/464; 
Kovačič Lucijan, 32/651; 
Kovačič Terezija, 44/776; 
Koudelka Rudolf, 23/464; 
Kozar Simon, 6/175; 
Koželj Jožef, 6/175; 
Kožuh Josip, 9/232; 
Kožuh Mirko, 44/776, 
Kramar Josip, 6/175: 
Kramarič dr. Lojze, 7/200, 32/652; 
Kramer dr. Albert, 7/200, 9/232, 10/248. 

44/776; 
Kraje Janko, 27/560; 
Krajšek Anton, 6/176; 
Kralj Ivan, 3/100; 
Kralj Josip, 19/404; 
Kraljevič dr. Dragan, 10/248, 44/776; 
Krančič dr. Franc, 32/652; 
Kranjc Silvester, 26/504; 
Kranjc Srečko, 3/100; 
Kranjčič Martin, • 32/651 ; 
Kranzelbinder Alojzij, 6/175; 
Krapec Andrej, 40/744; 
Kraševec Franc, 40/744; 
Krek Franc, 9/232; 
Kretič Anton, 11/264; , 
Krevelj Josip,'9/232; 
Križan Martin, 3/99: 
Križanič Lovro, 3/100; 
Kristan Ivan. 6/175; 
Krivic Janez, 6/175; 
Krobath Leopold, 6/175; • 
K rois Vincenc. 6/175; 
Kryl Božidar, 32/652: ' > • ~ : 

Krulej Adalbert, 3/99; 
Krulej Ernest. 9/232; 
Kuder Pija, 11/262; 
Kuhar Jožef. 6/174. 6/175; 
Kukar Franc, 32/652; ' 
Kukar Jakob, 46/812: 
Kulier. Dragotin. 44/746: 
Kumarrudi dr. Kosta, 3/99, ç/200, 9/232: 
Kumar Franc, 6/175; 
Kunst Marija, 3/100: 
Kunst Vaclav, 11/264; 
"• • ' •' F.merik. 11/263; 

Anica, 46/812; ' 
... . .'arij, 3/99; 

Kušar Mirko, 44/775; 
Kušar Vida, 23/464; 
Kužna Mihael, 6/175. 

L 
Lah Josip, 9/232; 
Lajovic Anton, 26/503; 
Lampič Karel, 49/842; 
Lasič Anton, 11/261; 
Laso Mihael, 6/175; • 
Lavtner dr. Pavel, 19/404; 
Lavrič Jožef, 3/99.; . . 
Lavrin Ivan, 3/99; 
Lavrenčič Hilarij, 3/99; 
Lavrih Pavel, 19/403; 
Lazar Ciril, 3/99; 
Leben dr. Stanko, .11/263; 
Leben Ivan, 3/99; 
Leben Marija, 26/504; 
Lednik Rudolf, 6/175; 
Lednik Vinko, 6/175; 
Legan Matija, 3/100; 
Legat Ivan, 3/100; 
Lenart Marin, 32/Ç52; 
Lengar Anton, 6/176; 
Lenasi Franc, 6/175; 
Lepenik Henrik, 6/175; 
Leskovšek Štefan, 6/175; • 
Lesko var Karel, 44/776; 
Lešnik Adolf, 29/600; 
Leveč Štefanija,'26/504; • 
Ličina Andrej, 32/652; 
Likar Ignacij, 19/404; 
Likar Rudolf, 3/99; 
Likozar Franja, 11/261; 
Likozar Jožef, 6/175; 
Lilek Emil, 11/264; 
Lipovšček Peter, 11/261; 
Lipuš Lavoslav, 33/668; 
Lobe Jakob, 11/261; 
Logar dr. Franc, 41/752; 
Lončar dr. Dragotin, 27/500; 
Lotrič Henrik, 3/100; 
Lo vreč Franc, 3/99: 
Lovrenčič dr. Jožef, 26/504; • ' 
Lovrenčič Jožef, 23/461; 
Lovrenčič Julij, 32/651; • . -
Lubanjšek Herman. 6/175; 
Ludvik Avguštin, 3/99; 
Lukman dr. Branko, 41/752; 
Lukman ing. Franjo, 26/504; 
Lukman Ivan, 44/776; 
Lukman Josip, 3/100; 
Lukner Alojzij, 3/100; 
Lunaček dr. Pavel, 44/776; 
Luznar Mihael, .44/775; 
Lužar dr. Jožefa 25/492; 
Lužar Florijan, 6/175; ; ' 
Lužar Fortunat, 23/464; ' 
Lužar Mihael, 6/175. 

M 
Magajna Peter, 3/99; 
Ma jer Frančišek, 3/99, 6/175; ' 
Ma jer Valerija, 7/200; 
Maksimovič Božidar, 7/200, 9/232, 10/248, 

44/776; , ..• 
Malavašič Anton. 6/Ì75; 
Malerič dr. Josip, 36/704: •'•'< 
Malešič Ivan. 9/232; 
Manfreda Affton, 6/176; '•••'' 
Malnič Rafael. 6/176; 
Maric Ludvik, 19/404; 
Marinković dr. " Vojislav, 3/99 7/200. 

9/232, 10/248, 44/776; ' 
Marjnn Matija, 11/261; 
Markovič Fran, 6/175; 
Markovič Ivan, 6/175; 
Marolt'Matija, 6/175; 
Marsel Ivan, 3/100: 
Martinec dr. Ivo. 11/262; ' ' 
Maeelj Ivan, 27/560: 
Mašera Franc, 32/652 ' . ' ' ' - ' 
Matejčič dr. Andrej, 41/752: ' ' '-''''••'• ' 
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Matica Pavel, 7/200, 9/232; 
Matjaž Andrej, 6/175; 
Mauser Alojzij, 36/704; 
Maver Alojzij, 3/99; 
Mavri Anton, 3/99; 
Mazi dr. Josip, 11/263; 
Medic Franc, 6/176; 
Medved Mihael, 6/175; 
Mehle Anton, 44/775; 
Mehle Avgust, 3/99; 
Mercrna Franc, 44/776; ' 
Merčun dr. Ljudevik, 7/200; 
Merkun Anton, 9/232; 
Meršol Ferdinand, 27/560; 
Mešiček Anton, 6/175; 
Mesojedec Anton, 6/175; 
Meža Franc, 6/175; 
Mihaljevič Mato, 10/248; 
Mihelj Josip, 23/464; 
Mihevc Franc, .6/175; 
Miklavec Anton, 46/812; 
Mikelj Ivan, 3/99; 
Miklavčič Svetopolk, ' 46/812 ; 
Müller Anton, 3/99; 
Mikuž ing. Franc, 11/263; 
Mirt dr. Josip, 3/99; 
Mislej Oskar, 3/99; 
Mlakar Jakob, 36/704; 
Mlakar Josip, 6/175; ч 
Mlakar Vladislav, 11/223; 
Močnik dr. Ernest, 32/650; 
Močnik ing. Josip, 23/464; 
Močnik Štefan, 46/812; 
Molich Franc, 3/100; ' 
Molj Ivan, 6/175; 
Molj--Mihael, 6/175; 
Mori Anton, 6/175; 
Mrak Rozina, 11/262; 
Mravljak Franc, 26/504; 
Mravijak Ivan, 27/560; 
Müäka Franc, 6/175. 

N • 
Nadrag Ferd inand, 7/200; • 
Naglav J u r o , 6/175; 

_ N r g l e r Ignaci j , 3/100; 
Nahtigal Jur i j , 10/248; 

J N e u b a u e r Leopold 6/175-
Neudorfer Mirko, 7/200 9/232-
Novak Franc,; 29/600; ' ' 

. Novak Ivan, 6/176; 
Novak Jakob, 6/175; 
Novak1 Karel , 9/232; 
Novak Terezija, 10/248. 

^ : ' - ' - ' : - O •• 

Öbranoviß Josip. 11/261 • 
Ocyirk H e n r i k V 2 3 2 . ' 
Odlasek Josip, 26/504; 
n ? Ä C B°8°mir, .49/844; 
Ogrin dr. Fran, ê/176-
Og™.Rafaei; 3/99 ' 

, Орегшк Anton, H/264-
Oret^Zora, 26/504; ' 

•* Oselj Ivan, 6/175: 

^..Waii5^:,: 
P 

P»gar Jožef, 6/175; 
Pakjž j o 2 e f > 1 0 / 2 4 è 

g £ k . ^ - Ivan, 7/200, 9/232; ralige Adolf, 3/99.. '• 

М П 1 б Alojzij. 26/504; 
Pavbn Jurij, 6/175; , 

; PavSer Alojzij, 6/176; . -
« f o n Ivan, 32/652; : 
M* dr. Milko, 11/262;:. i- •-:• Peïevuik мјдд 6 / 1 7 5 ' • . 
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Pečnik Martin, 3/100; 
Pegan Sonja, 44/775; 
P e h a n i dr. Pavel, 7/200, 32/652; 
P e n Martin, 44/775; 
P e r g a r Franc, 29/600; 
P e r g e r Matija, 44/776: 
P e r k o Anton, 6/175; 
P e r k o Franc, 7/200; 
P e r š e Milena, 32/652; 
P e r š u h Joško, 19/404; 
Peštotnik dr. Franc, 32/650-
Pestotnik dr. Pavel, .9/232; 
Petančič Martin, 32/652-
Petr ič dr. Karel, 32/651; 
P e t e k Anton, 24/504; 
P e t e k Leon, 3/99; 
Peter l in dr. Viktor, 27/560-
Peterne l Andrej , 44/776-
Petrovič Anton, 3/99; ' 
Petrovčič Branimir, 49/844-
Peteržela Ciril, 3/99; 
Petrovčič Franc, 32/652; 
Pezdirec Hugo, 32/652; 
Pfajfer Karoiina, 32/651; 
Pičman Edo, 9/632; 
P ih ler Franc, 11/263; 
Pik i Anton, 6/175; 
Piki Franc, 6/175; 
Pik i Matija, 6/175; 
Pikuž dr. Janko, 9/232; 
P iu tar Josip, 44/775; 
Pinter ič Franc, 6/175; 
Pi re Ivan, 6/175; 
Pire Josip, 11/263; 
P i r n a t Ivan, 9/232; 
Piskernik dr. Angela, 11/263; 
Pišot Franc, 11/261; 
P i škur Franc, 3/100; 
Planina Marija, 27/560; 
Plantain Alojzij, 3/99; 
Platzer Albert, 7/200; 
Platzer Franc, 6/175; 
Plavšak Robert,' 44/776; . 
Plepelec Jožef, 9/232; 
Pleš Jožef, 44/776; 
Plut Bogomir, 41/752; 
Podboj Franc, 32/652; 
Podpečan dr. Ivan, 29/600; 
Podobnik dr. Aleksander, 32/650-
Pohraški Karel, 3/100; ' 

Pogačnik Josip, 6/175; 
Pohleven Franc, 36/704; 
Polajner Franc, 32/650;, 

: Poljak Lovro, 10/248;. ' 
Poljanec Ivan, 11/263; 
Ponikvar Ciril, 3/99; 
Porenta Viktor, 32/652; 
Potočnik Alojzij, 3/99; 
Potočnik dr. Matija, 27/560; 
Potočnik dr. Mirko, 32/651; 
Potočnik Milan, 46/812; 
Potočnik Simon, 6/175; 
Prajndl Jakob, 44/776; 
P r a p r o t n i k Josip, 6/175; 
P r a š n i k a r Alojzij, 6/175; 
P r e d i k a k a Ivan, 32/650.; 
P r e k a Nikolaj, 7/200, 9/232,10/248,44/776 
Pre log Ferdo, 27/560; 
P r e m k Alojzij, 26/504; 
P r e s k e r Janko, 11/264; ' 
Pr ib i l Karel, 82/650; 
Prijatelj Karel, 26/503; 
Primožič Franc, 3/100; 
Princel j Vilma, 11/268; 
Priol Josip, 11/263; 
PrivSck Franc, 3/99; 
Probst Ivan, 3/100; 
Proft Ana, 10/248; .' . 

; P U 46 e /8 l2 I r D ' 7 / 2 0 ° ' ' 9 / 2 3 2 ' 1 0 / 2 4 8 , т7в> 
jPunkelj Martin,' 6/175; 
•Pungartnik Fradc, 3/100; 
•Pungartnik Josip, 27/560;, 
»Pungerčar, Franc! . r 6/175; ' , 
P u š e n j a k l v a n , 26/504. > 

R 
Radivojevič Lazar, 7/200, - 9/232^; ЏШ<&, 

Radoj Henr ik, 25/492; • •' '••• - '•' ••• 
Radovan Terezija, 32/652;- ' ' ; • •• " 
Rajar dr. Janko, 10/248; •'• '••'• •'•'•'•' 
Rakovec Cirila, 26/504;. ••-•• ;::••'•-,:•.•:• 
Rakovec Franc, .6/175; •• ; - : ;' 
Ramovž Franc, 11/261; : v.:-.:': 
R a n a r Martin, 10/248; •'•'< • •• •'••:>••>.• 
Rape Andrej, 44/776; • •-••'-•' 
Raspotnik Metod, 11/262; ; : '"'•'-; 

Raspotnik Srečko, 3/99; •' • ••••'''•"•'.: 
Ravnikar dr. Anton, 19/404; .:'"•: 
Razpotnik Anton, 23/463; 
Rebec Živko, 44/776; • ; 

Rebolj Anton, 11/264; -
Recelj Ivan, 3/100; : -' : : ; : : . 
Rechberger Franc, 32/652;: ; •"'•' ' л г- ; ' 
Rejc Franc, 11/261; '• •. . •' • ";-- '•"••'"•' 
Remic Florijan, 6/175; •' -: ''•'•'•'•• 
Remic Maruška, 49/844; ; ' : •;'•.-.' 
Reposluk Franc, 32/652; : •'•'••' • "'•'•' 
Repovš Josip, 9/323; ; , | ; ''••'•'•'•••: 

Reven Josip, 32/652; •- - ' 
Ribič Franc, 6/175; •••.-'' 
Robas Jožef, 6/175; v v. .T 
Roblek Franc, 9/232; '' : • ' ; : " 
Robnik Ivan, 9/232; - ' ' 
Rogina dr. Anton, 29/600; •'•''' •'•':':; 
Rojšek Franc, 23/464; ' • "':' ' ••'••?••':*: 
Rostohar Rupert, 11/264; •"• ' '•*'•'•' 
Rošker Stanislav, 27/560;' ' ' '•' V'-'"' ' 
Rot Mirko, 6/175; '•";'•" > " - ' - v 

Rozina Adolf, 44/776; : • "•'•''• 
Rozman Ivan, 6/176; ' - - . J 
Rožič dr. Valentin, 10/248; '""-' ' V 
Rožnik Franc, 23/464; 
Rupnik Franc, 36/704; ' < ; / .'-*'-
Rupnik Valentin, 44/775: ' 
Rus dr. Jože, 26/504;.. 
Rus Franc, 6/176; ' ' . ' '.'v '• '•" ' "'. 
Rus J o s i p ; 32/652. . ' • ! . . . . i 

S 
Sadar Vinko, 11/263; 
Saje Josip, 6/176; 
Saksida Srečko, 11/262; 
Samec Ignacij, 19/404; 

!Savič dr. Vaso, 6/176;' 
Sat tner Hugolin, 23/464? ; 

Scharz Martin, 6/175; 
Scheucher Franc, 3/100r; 

Schmid Franc, 3/100: 
Schmid Josip, 3/100; ' 
Schmiderer dr. Ivan, 3/100» " 
Schober Alojzij, 3/1Ö0; '' : 

Schober Florijan, 3/100;' ' : 

Schöpfer Valentin, 3/100: 
Schweigler Ivan, 3/100; 
Schwëigler Fi-anc, 8/100:' ' 
Sedej Franc, 6/176; " v 
Sedlar Franc, 3/99; '•'• 
Selci rnik Josip, 36/804; 
Seljak Josipina, 11/261 ;; ; ' 
Semljič Alojzij, 3/100; ••-.•'• 
Semljič Franc, 3/1Ò0; ' 
Semljič Josip, 3/100; • • 
Senčar Karel 3/99: ••••>• 
SerSen Izidor, 3/99;' ' ' -; ' : •'• 
Sertič Milan, 25/492; '''"•.•"'•'• 
Sila Edmund, 3/99; 
Silan dr. Stanko, 19/404,49/844* 
Simič Božidar. 32/652; ' - ' 
Sivec Ivan, 26/504: "i 
Skrbinšek Ignacij, 26/504: ' ' ; 

Skubic ing. Aleksander. 41/752;'"' 
Skumovc Alojzij, 6/175';•'•"(/•'•• •"•'• 
Skumovc Ivan; 6/175- ' ' 
Skumovc Peter, 6/175; 
Slabe Martin, 6/175'; ••'.'•' 
Slabina Josip. 32/652; ' .' " • "••' •-
c ' « n a r Alojzij; 11/262; • ^:;-1-
Slapar Jakob, 44/776; ' :' '' r ' •:'•• 
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Slaviß Franc, 36/704; 
Smole Alojzij, 3/100; 
Smolë Anton, 6/175; 
Smičiklas Peter, 6/176; 
Smolnikar Ivan, 11/404; 
Smerdu Rudolf, 11/261; 
Smrečnik Ivan, 46/812; 
Smrekar Ivan 6/175; 
Smrke Franc, 33/668; 
Solar Franc, 6/175; 
Sošič Jakob, 11/262; 
Sovre Franc, 10/248; 
Srebrot Franc, 3/99; 
Srškič dr. Milan, 7/200, 10/248, 44/776; 
Stojanović- Dragomir, 7/200, 9/232, 

10/248, 44/776; 
Stanjko dr. Marko, 9/232; 
Stanič Andro, 9/232; 
Stare Ivan, 6/175; 
Stare Josip, 36/704; 
Stahel Mihael, 3/100; 
Strajner Ivan, 6/175; 
Stranek Viktor, 33/668; 
Strauch Viktor, 36/704; 

•Stopar Franc, 23/664; 
Stopar Ivan, 6/175; 
Straus-Podsedevšek Ana, 11/264; 
Štrukelj Vinko, 23/463; 
Struna Ladoslav, 3/99; 
Suhač dr. Matej, '32/651; 
Suhadolnik Ivan, 3/99; 
Suša Oktavijan, 11/264; 
Sušnik Ivan, 6/175;-
Sušnik Martin, 3/100; 
Sušnik Pavel, 11/263; 
Svetličič Leopold, 29/600. 

Šafarič Avrelij 23/464; 
Šagar Josip, 7/200; 
Sajger Hedvika, 26/504; 
Savnik dr. Leo, 7/200, 32/652, 44/776; 
Sčeglovski Vasilij, 10/248; 
Semrov dr. Franc, 9/232; 
Sem rov Franc, 32/651; 
Sek Ludo vik, 6/175; 
Šibenik dr. Stanko, 7/200, 9/232, 10/248, 

44/776; 
Sile Jožef, 32/650; 
"Sink Stefan, 9/232; 
Šinkovec Franc, 6/175; 
Sire Ernest, 26/504; 
Sircelj Franc, 3/99; 
Sircelj Hinko, 3/99; 
Sircelj Karel, 3/99; 
Šiška Josip, 9/232; 
Skerlj dr. Milan, 7/200; 
Škerlj Ivan, 10/248; 
Skerlavaj Josip, 44/775; 
Skofic Franc, 6/175; 
Skofjanc Friderik, 11/264; 
Skrabar Franc, 6/175; 
Skrobar Anton, 10/248; 
Skrk Oracijan, 11/262; 
Skulj Jožef, 49/844; 
Skvarč Jožef, 6/175; 
Sliber Ljudmila, 26/504; 
Smid Albin, 44/776; 
Sober Ivan, 6/175; 
Soberl Andrej, 26/504; 
Sonc Joahim. 11/262;. 
Sorli dr. Peter. 26/504; 
Sparenblek Matija, 6/175; 
Sparovec Anton, 6/175; 
Sporn Anton. 27/560; 
Starkeli Rudolf, 26/504; 
Sterin Karel, 3/99: 
Stepec Slavko, ,32/651; 
Ster dr. Franc. 41/752; 
Sterbenc Jožef. 26/504; 
Stres Feliks. 44/776: 
Štubeli Rudolf 11/262; 
Stukelj Josip. 9/232; 

Štular Josip, 6/175; 
Šturm Jernej, 32/651; 
Sturm Marija, 44/775; 
Subie Stanko, 3/99; 
Šule Josip, 23/464; 
Šumer Hinko, 44/776; 
Šurkalovič Štefan, 6/176; 
Šušteršič Josip, 9/232, 10/248; 
àverljuga dr. Stanko, 7/200, 9/232. 

Tancig Edvard, 3/99; 
Tancig Egon, 3/99; 
Tacol Ivan, 6/175; 
Tavzes Franc, 9/232; 
Tavčar Ivan, 10/268; 
Teran Jožef, 6/175; 
Terdina Ivan, 6/175; 
Timotijević Košta, 7/20U, 9/232, 25/492; 
Tihelj Ivan, 6/175; 
Tofant Božidar, 32/652; 
Tolmajner Albin, 6/175; 
Tomažič Ema, 36/703; 
Tomec Ernest, 26/504; 
Tominšek dr. Josip, 11/263; 
Tomše Franc, 11/261; 
Ton Ivan, 44/775; 
Toplak Stanko, 3/99; 
Toplic Berta, 32/652; 
Topolovec Davorin, 3/99; 
Toporišič Ivan, 6/175; 
Torkar Ivan, 6/175: 
Tratnik Stanko, 32/651; 
Travner Mihael, 6/175; 
Tribnik Karel, 27/560; 
Trifunovič Filip, 27/560; 
Triler Franc, 3/100, 
Trobej Franja, 32/852; 
Troha Elza. 26/504; 
Troselj Irena, 32/652; 
Trošt dr. Josip. 9/232; 
Trstenjak dr.- Alojzij. 32/651; 
Trstenjak Dragotin, 32/651; 
Trtnik Metod, 11/264; 
Turba Josip, 3/99; 
Turk Anton, 6/175: 
Turk dr. Ernest, 11/263; 
Tvrdy Rihard, 6/175. 

U 
Učakar Franc, 6/175; 
Unterlugauer Jadviga. 49/844; 
Urankar Pavel, 26/504: 
Urbaczek dr. Josip, 3/100; 
Urbančič Bernardina, 23/464", 
Urbančič Franc, 6/175; 
Urdih Alojzij, 11/262; 
Urh Maks. 10/248; 
Usar Franc, 6/175: 
Uzunović Nikola, 7/200, 9/232. 

Vacek Emerik, 3/99; 
Vadnjal Vera, 11/264; 
Vafpeti Franc, 44/776; 
Vagaja Ludvik, 26/503; 
Vagnar Nikolaj, 10/248; 
Varel Anton, 6/175; 
Veber Albin. 3/99; 
Veber Franja, 26/504; 
Vebar Ana, 11/261; 
Verbič Dragotin. 19/403; 
Vidic Ignacij, 3/99: 
Vidmajer Franc, 6/175; 
Vidmar Anton. 44/776; 
Vidmar Franc. 6/175; 
Vidovič Anton, 40/744: 
Višner Konrad. 10/248: 
Viziak Mirko. 19/403, 19/404; 
Vodenelič Ante. 26/504; 
Vodušek Ivan, 33/668; 
Vogelnik Frančiška. 46/812; 

Vojsk Franc, 11/263; 
Volavšek Davorin, 27/560; 
Vojkar Alojzij, 46/812; 
Voller Ivan, 3/100; 
Vouga Jurij, 3/99; 
Vovk Eleonora, 36/703; 
Vračko dr. Edvard, 23/463; 
Vrančič Ciril, 3/99; 
Vrančič Ivan, 3/100; 
Vrbovšek Josip, 10/248; 
Vrečar Rajko, 44/776; 
Vrečer dr. Ivan, 32/651; 
Vrečko ing. KareL 46/812; 
Vrhovec Pavel, 44/175; 
Vujčič dr. Vilko, 32/651; 
Walch Josip, 3/100; 
Woner Alojzij, 6/175; 
VVudler Branko, 41/752. 

Z 
Zabukovec Josip, 27/560; 
Zagorec Matko, 23/463; 
Zaje Franc, 44/775; 
Zaje Ivan, 6/175; 
Zaje Hinko, 11/261; 
Zajec Franc, 11/263; 
Zalar Marija 32/651; 
Zaletel Vinko, 26/504; 
Zaplotnik Alojzij, 6/175; 
Zaplotnik Martin, 49/844; 
Završnik Jožef, 32/650; 
Završnik Karel, 6/175; 
Zelenik dr. Karel, 11/263; 
Zavrtanik dr. Peter, 11/264; 
Zgerm Franc, 6/175; 
Zirngast Friderik, 3/100; . 
Zlatnar Peter, 10/248; 
Znidaršič Ignacij, 6/175; 
Zore- Rudolf, 44/776; 
Zoreč Josip, 11/262; • • 
Zorman Franc, 6/175; 
Zorn Anton, 46/812; 
Zupan dr. Frane, 11/263; 
Zupane Karel, 6/175; 
Zupane Tomaž, 32/651; 
Zupanič dr. Niko, 26/503; 
Zupančič Franc, 32/651, 44/776; 
Župančič Jakob, 26/504; 
Zupančič Jo9ip, 3/100; 
Zupančič Marija, 41/752; 
Zupančič Marko, 3/99; 
Zupanič Karel, 3/99; 
Zurlini Maksimiljan, 11/263. 

Žagar Apolonija, 23/464; . 
Žagar Ivan, 44/775; 
Žagar Otokar, 27/560; 
Zargi Jakob, 44/775; 
Žbontar Mihael, 29/600; 
Zekar Franc, 3/99; 
Zeleznik Franc, 10/248; 
Zemlja Franc, 3/99; 
Zen Jožef, 32/650; * 
Žerjav dr. Gregor, 26/504, 27/560; 
Žerovnik Franc, 6/175; 
Ziher dr. Franc, 32/652; 
Zilič Karel, 3/99: , 
Žitnik Josip, 11/263; 
Zivkovič Peter, 7/200, 9/232, 10/24$, 

44/775; 
Žižek Jakob, 6/175; 
Zmavc An'drej, 36/7Q4; 
Zolnir Ivan. 44/776; 
Žontar dr.- Jožef, 27/560; 
Zorž Alojzij, 46/812: 
Župančič Oton, 26/503; 
Žužek Alojzij, 49/844: 
Žužek Ferdinand, 3/99; 
Žužek Franc, 6/175; ' 
Ž van Simon. 6/175: 
Žvan Viktor, 10/248. 

•^•' *+m 



0 B C l N^i «uà 
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K R A L J E V I N A J U G O S LATI JA 

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

Letnik Ш . 1. V LJUBLJANI, dne 6. januarja 1932. 

V S E B I N A : 

1. Zakon o ustroju civilne hiše Nj. Vel. kralja. 
2. Zakon konzularne konvencije med Jugoslavijo in Poljsko. 
3. Zakon konvencije med Jugoslavijo in Madžarsko o prav

nem postopanju'? proizvodnimi in prometnimi podjetji. 
4 Zakon konvencije u antidiftericnem serumu. 
б. Zakon o izpremembah uvozne tarife k predlogu zakona o 

obči carinski tarifi.* 
в. Zakon o Izpremembi štev. 2. in 6. uvozne tarife. 
7.-Zakon o dopolnitvi toîke 6. óbEih pripomb k XV. delu 

carinske tarife. 

8. Pravilnik za uporabo §§ 10., 17., 18. in 19. zakona o zobo
zdravnikih in zobnih tehnikih. 

9. Pravila o oznamenovanju kadi za tropine. 
10. Pravila o oznamenovanju rimskih tehtnic.' 
11. Pravila o oznamenovanju uteži. 
12. Pravilnik o kontroli kakovosti konoplje. 
13. Odredbe o vinjetah za oznamenovanje konoplje, 
14. Naredba o vtovarjanju konoplje na železnicah. 
16. Poročilo volilnega odbora za Dravsko banovino o izidu 

volitve senatorjev. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

Mi 
ALEKSANDER I., 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
pi odpisujemo in proglašamo na predlog predsednika 
Našega ministrskega sveta in Našega ministra za notra
nje posle 

zakon 
p ustroju civilne hiše Njegovega Veli

čanstva kralja.* 

Civilna hiša Nj. Vel. kralja je poseben in saimostoieo 
urad s področjem; označenim v tem zakonu. 

§ 2 -
Civilno hišo Nj. Vel. kralja vodi minister dvora, ki 

86 postavlja s kraljevim ukazom na predlog predsednika 
ministrskega sveta in ki je neposredno kralju podrejen. 

* >Shižbene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
iL decembra 1931^ š t 201/XC/Ö40. 

§3. 

Civilna hiša Nj. Vel. kralja se deli na tiri oddelke, 
in to na: 

1. pisarno Njegovega Veličanstva kralja; 
2. maršalat dvora; 
3. upravo dvora. 

Pisarna Njegovega Veličanstva kralja. 

§ 4 . 

V posle pisarne Nj. Vel. kralja spadajo: sprejemanje, 
•pripravljanje in vročevanje vseh spisov, ki jih Nj. Vel. 
kralj izdaje, potrjuje ali proglaša na osnovi ustave in 
državnih zakonov; odlikovanja, ki jih daje Nj. Vel. kralj 
po lastni iniciativi. 

Pisarni Nj. Vel. kralja načeluje načelnik. 

§ 5 . 

Pisarna se deli na tri odseke: 
1. na politični odsek; 
2. na administrativni odsek; 
3. na dvorno knjižnico in arhiv. 
Posle prvega odseka vodi načelnik, posle drugega 

odseka vodi šef odseka; odsek knjižnice in arhiva vodi 
knjižničar. 

Pristojnost odsekov se določa s pravilnikom, ki ga 
predpisuje minister dvora. 

Poedmim odsekom dodeljuje načelnik predmete s 
delo. 

L . 
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1. kos. 

i d i ' t ^ 5iV Maršalat dvora. 

S 6. 
V posle maršalata dvora spadajo: posli protokola, 

ceremonijela, avdijence in potovanja. 
Temu oddelku načeluje maršal dvora, ki sine biti 

tudi vojaška oseba. 
/ 

Uprava dvora. 

§ V. 
V posle uprave dvora spadajo: posli dvorovine (ci

vilne liste) in oddelščine (apanaže); posli uprave kra
ljevskih in kronskih posestev in posestev ostalih članov 
kraljevskega doma; vsi posli ekonomskega, finančnega 
in gradbenega značaja, ki so v zvezi z dvorovino in bla
gajno Nj. Vel. kralja; poklonila, miloščine in zadužbine. 
ki jih daje kralj iz svojih sredstev; postavljanje in odpu
ščanje osebja, ki se plačuje iz blagajne Nj. Vel. kralja. 

Minister dvora predpiše potrebne pravilnike za vo-
ditev poedinih posebnih poslov dvorne uprave. 

Temu oddelku načeluje upravnik dvora, ki sme biti 
tudi vojaška oseba. 

Obče odredbe. 
§ 8 . 

Osebje civilne hiše Nj. Vel. kralja, razen osebja, ki 
se plačuje iz kraljeve blagajne, spada k civilnim držav
nim uslužbencem; zanje veljajo povsem predpisi zakona 
o uradnikih, kolikor s tem zakonom ni odrejeno kaj dru
gega. 

§ 9. 
Število uradnikov in ostalih uslužbencev, za katere 

veljajo po § 8. tega zakona predpisi zakona o uradnikih, 
ee odredi s sistematizacijo, ko se to odredi- tudi za ostale 
državne uslužbence 

§ 10. 

Osebju v službi civilne hiše, ki se plačuje iz kralje-' 
ve blagajne, gredo kot prejemki plača, osebna in rod
binska draginjska doklada in specialna doklada v denar
ju in v naravi. 

Minister dvora predpiše pravilnik o službenih in 
disciplinskih razmerjih tega osebja in o velikosti njih 
prejemkov. 

§ 11. 

Vojaške osebe na službi v civilni hiši Nj. Vel. kra
lja obdrže rang in prejemke po zakonu o ustroju vojske 
in mornarice in so v disciplinskem pogledu podrejene 
prvemu adjutantu Nj. Vel. kralja. 

§ 12-

Osebje civilne hiše Nj. Vel. kralja je v disciplinskem 
pogledu podrejeno ministru dvora. Predsednik ministr
skega sveta predpiše uredibo o disciplinski odgovornosti 
uslužbencev civilne hiše Nj. VeL kralja. 

§ 1 3 

Za uradnike civilne hiše Nj. Vel. kralja predpiše 
pravila za državni strokovni izpit ministe* dvora (§ 14., 
odstavek (*1 aakfijna s iiradfoikihl. 

Uradnikom, ki se vzemo iz drugih strok za uradnike 
civilne hiše Nj. Vel. kralja, Šteje ob povratku v prejšnjo 
stroko čas, ki so ga prebili na službi v civilni hiši Nj. 
Vel. kralja, glede napredovanja kot čas, prebit v njih 
stroki. 

§ 14. 

Uslužbenci civilne hiše Nj. Vel. kralja, ki se plaču
jejo iz kraljeve blagajne, se smatrajo glede osebne in 
rodbinske pokojnine za državne uslužbence. Vse odredbe 
zakona o uradnikih glede osebnih in rodbinskih pokoj
nin državnih uslužbencev veljajo tudi za te uslužbence 
civilne hiše Nj. Vel. kralja. 

Osnova za odmero osebne pokojnine teh uslužbencev 
kakor tudi osnova za vplačevanje, v uradniški pokojnin
ski sklad je njih plača, določena po § 10. tega zakona; 
čas, prebit v efektivni službi civilne hiše Nj. Vel. kralja, 
pa se jim šteje kot efektivna državna služba. 

Upokojenim tem uradnikom in njihovim rodbinam 
pripada osebna draginjska doklada po odredbah, ki ve
ljajo za civilne državne uslužbence in je vzeti pri tem 
za osnovo osebno draginjsko doklado, ki se jim je odre
dila s pravilnikom, predpisanim po § 10. tega zakona. 

Ob prestopu v državno službo se šteje čas, ki so ga 
prebili ti uslužbenci v službi civilne hiše Nj. Vel. kralja, 
za efektivno državno službo; dobiti ne morejo višje po
ložajne skupine od one, ki bi jo mogli imeti, po odredbah 
zakona o uradnikih, da so prebili ves čas v državni 
službi. 

§ 15. 

Mojstri raznih obrtov in osebni šoferji v službi pri 
dvoru brez dovršene obrtne šole, z mojstrskim pismom 
ali opravljenim mojstrskim izpitom iz dotične stroke, 
šoferji z opravljenim šoferskim izpitom se smejo razpo
rediti, ko dovrše tri leta nepretrgane in primerne službe 
in so ocenjeni za strokovno sposobne za posle svoje 
stroke, kot nižje strokovno osebje skladno s § 45.. od
stavkom ("), uradniškega zakona, pričenši z X. skupino. 
Nadalje napredujejo, po odredbah tega zakona in zakona 
o uradnikih od vštete VII. skupine. 

Ti mojstri in šoferji so ob prestopu v državno službo 
za državne mojstre in'osebne šoferje oproščeni priprav
niške službe in opravljanja državnega strokovnega iz
pita. 

§16. 

Odločbe o službenih razmerjih uslužbencev civilne 
hiše, za katere veljajo predpisi zakona o uradnikih, ko
likor spadajo po § 103. zakona o uradnikih v ministrsko 
pristojnost, izdaja predsednik ministrskega sveta. 

§17. 

Na predlog predsednika ministrskega sveta se po
stavljajo s kraljevim ukazom uradniki od VH. položajne 
skupine navzgor; ža ostale položajne skupine kakor tudi 
za sprejem v službo izdaja rešitve minister dvora. 

§t8- , 
Predsednik ministrskega sveta je naređbođavec pr

ve stopnje po državnem proračunu civikie hiše-Nj.--Val. 
ЈлгаЦв. ' • . ; . . . . 
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9 § 1 9 ' 
Zvanja civilne hiše Nj. Vel. kralja, za katera veljajo ' 

predpisi zakona o uradnikih, se razporejajo tako-le: 

I. s k u p i n a : 

minister dvora. 

II. s k u p i n a , i. s t o p n j a : 
maršal dvora, 
upravnik dvora. 

II. s k u p i n a , 2. s t o p n j a : 
maršal dvora, 
upravnik dvora. 

III. s k u p i n a , 1. s t o p n j a : 
maršal dvora, 
upravnik dvora, 
načelnik pisarne Nj. Vel. kralja. 

III. s k u p i n a , 2. s t o p n j a : 
maršal dvora, 
upravnik dvora, 
načelnik pisarne Nj. Vel. kralja. 

IV. s k u p i n a , 1. s . t o p n j a : 
knjižničar, 
pomočnik upravnika dvora, 

- šef odseka pisarne Nj. Vel. kralja, 
šel kraljeve blagajne, 
upravitelj dvornih kmetijskih posestev. 

IV. s k u p i n a , 2- s t o p n j a : 
knjižničar, 
pomočnik upravnika dvora, 
šef odseka pisarne Nj. Vel. kralja, 
šef kraljeve blagajne, 
upravitelj dvornih kmetijskih posestev. 

V. s k u p i n a : 
knjižničar, 
upravitelj dvornih kmetijskih posestev (odstavek (3) 

§ 45. u. z.), 
sekretar (odst. («) § 45. u. z..), 
agronom uprave dvornih kmetijskih posestev (odst. 

(*) § 45. u. z.), 
tehnični upravitelj dvora (odst. (2) in (s) § 45. u. z.), 
šef kraljeve blagajne (odst. (2) § 46. u. z.), 
blagajnik (odst. (') § 45. u. z.), 
intendant (odst. (*) § 46. u. z.), 
•šef dvorne garaže (odet. (2) § 45. u. z.), 
šef dvorne konjušnice (odst. (*') § 45. u.. z.), 
nadzornik dvora (odst. (*) § 45. u. z.). 

VI. s k u p i n a « 
upravitelj dvornih kmetijskih posestev (odet. (•) 

8 46. u. z.), 
sekretar fodst. (») § 46. u. z.), 
agronon. uprave dvornih kmetijskih posestev (od-

"*»-* .(*).§ A -H, z.^ 

tehnični upravitelj dvora (odst. (2) in (") § 45. u. z.), 
blagajnik (odst. (2) § 45. u. z.), 
intendant (odst. (-) § 45. u. z.), 
šef dvorne garaže (odst. (2) § 45. u. z.), 
šef dvorne konjušnice (odst. (2) § 45. u. z.), 
nadzornik dvora (odst. (s) § 45. u. z.), 
knjigovodja kraljeve blagajne (odst. (2) § 4P. u. %r). 
pomočnik intendanta (odst. (2) § 45. u. z.), 
ekonom (odst. (2) § 45. u. z.). 

VIL s k u p i n a : 
sekretar (odst. (8) § 45. u. z.), 
blagajnik (odst. (2) § 45. u. z.), 
agronom dvornih kmetijskih posestev (odstavek (s) 

§ 45. u. z.), 
tehnični upravitelj dvora (odst. (2) in (") § 45. u. z.), 
intendant (odst. (2) § 45. u. z.), 
šef dvorne garaže (odst. (2) § 45. u. z.), 
šef dvorne konjušnice (odst. (2) §45. u. z.), 
knjigovodja kraljeve blagajne (odst. (2) § 45. u. z.), 
ekonom (odst. (2) § 45. u. z.), 
nadzornik dvora (odst. 0) in (2) § 45. ü. z.), 
pomočnik intendanta (odst. (*) in (2) § 45. u. z.), 
arhivar (odst. (*) § 45. u. z.), 
ekspeditor (odst. (*) § 45. u. z.), i ' ' 
korespondent (odst. (a) § 45. u. z.), 
osebni šofer Njiju Veličanstev kralja in kraljice in 

Nj. K. V. prestolonaslednika (odst. (*) § 45. u. z.). 

VIII. s k u p i n a : 
pristav (odst. (3) § 45. u. z.), 
knjigovodja kraljeve blagajne (odst. (2) § 45. n. z.), 
pomočnik intendanta (odst. (*) in (2) § 4'ó. u. z.), 
nadzornik dvora (odst. (*) in (2) § 45. u. z.), 
arhivar (odst. (') § 45. u. z.), 
ekspeditor (odst. (J) § 45- u. z.), 
korespondent (odst. (J) § 45. u. z.), 
osebni šofer Njiju Veličanstev kralja in kraljice in' 

Nj. K. V. prestolonaslednika (odst. (J) § 45. u. z.), 
skladiščnik (odst (') § 45. u. z.). 

IX. s k u p i n a : 
knjigovodja kraljeve blagajne (odst. (2) § 45. u. z.), 
nadzornik dvora (odst. (*)' § 45. u. z.), 
ekspeditor (odst. (x) §45. u. z.), 
korespondent (odst. (') § 45. u. z.), 
osebni šofer Njiju Veličanstev kralja in kraljice in 

Nj. K. V. prestolonaslednika (odst. (*) § 45. u. z.), 
skladiščnik (odst. (*) § 45. u. z.), 
arhivski uradnik (odst. (») § 45. u. z.). 

X. s k u p i n a : 

osebni šofer Njiju Veličanstev kralja in kraljice in 
Nj. K. V. prestolonaslednika, * 

ekspeditor, 
korespondent, 
skladiščnik, 
arhivski uradnik. 

§ 20. 

Zvaničniško zvanje imajo: dvorni pazniki, daktilo
grafi, strokovni mojstri, strojniki, šoferji in ostali s kva
lifikacijo iz § 10. u, z, 



1. kos. 

Služiteljeka zvanja imajo : lakaji, sluge, kočijaži, ja
hači, hlevarji, sobarice m ostali s kvalifikacijo iz § i l . 
u.-z;/-"' 

Razpored po položajnih skupinah zvaničniških in 
služlteljekihzvanj, za katera veljajo predpisi zakona o 
üiadnikih, izvrši z uredbo predsednik ministrskega 
sveti.. 

"'§ 21. 
i 

* Povračilo potnih stroškov in dnevnic za potovanja v 
'državi iü inozemstvu se določi uradnikom in ostalim 
uslužbencem civilne hiše Nj. Vel. kralja z uredbo, ki jo 
predpiše predsednik ministrskega sveta po zaslišanju 
ministra za finance. 

Prehodne odredbe. 

-•••- '• •'/ § . 2 2 . 

Za državne uslužbence, omenjene v § 279. zakona o 
uradnikih, in za .ostale državne uslužbence civilne hiše 
Nj,,Vel. kralja veljajo od dne, ko stopi ta jsakon v moč, 
prehodne, in končne odredbe - XII. poglavja zakona o 
uradnikih. 

§23. 

-Izplačilo prejemkov uradnikov, razporejenih po 
§§19., 20. in 21. tega zakona, se vrši iz skupne vsote kre
ditov, odobrenih-za osebne razhodke v V. poglavju pro-
rtóuna državnih razhodkov za leto 1931./32. 

§ 24. 

. Uradniki,, ki se zateko na dan,. ko stopi ta zakon v 
moč, v službi civilne hiše Nj. Vel. kralja na pripravni
škem položaju, opravljajo izpit za pisarja skladno s § 46. 
zakona o ureditvi-ministrstva za zunanje posle. 

Končne odredbe. 

'.;.'.- ' § 25. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše,, ob
vezno moč pa dobi, ko se objavi v*>Službenih novinah«. 

,.V; Bö.iog.radUj dne 28. novembra 1931. 

•л". • . Aleksander s. r. 

. ^ Videl 
in pritisnil državni pečat 
čuvar, državnega pečata, 

minister prav.de 
to.JteagrS.Kojtós. vA 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle 4 

P. R. Živkorie s. r. 

«.' U._ "4 • «".JI?..JF. 

2. 

Mi 
ALEKSANDER I., 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za zunanje posle in Našega ministra pravde ter po za
slišanju Našega predsednika ministrskega sveta 

zakon 
o konzularni konvenciji, 

sklenjeni in podpisani v Beogradu 
6. marca 192? med kraljevino Jugosla

vijo in republiko Poljsko,* 
ki se glasi: 

§ 1 . 

Odobruje se in zakonsko moč dobiva konzularna 
konvencija, sklenjena in podpisana v Beogradu dne 
6. marca 1927. med kraljevino Jugoslavijo in republiko 
Poljsko, ki se glasi v izvirniku in prevodu: 

Konzularna konvencija 
med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 

in Poljsko. 
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev in republika , 

Poljska sta se, želeči sporazumeti se glede sprejemanja 
konzularnih funkcionarjev na njunih ozemljih in določiti 
vzajemne pravice, privilegije in imunitete generalnih 
konzulov, konzulov, vicekonzulov in konzularnih agentov 
kakor tudi definirati njihovo oblast, odločili, skleniti 
konzularno konvencijo, in sta imenovali v ta namen za 
svoje pooblaščence: 

; • • • 

Njegovo Veličanstvo kralj Srbov, Hrvatov in Slo-
veneev: 

gospoda doktorja Ninka Perica, ministra za zunanje 
posle kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev; 

predsednik republike Poljske: 
gospoda Zdzislawa Okeokega, izrednega poslanika 

in pooblaščenega ministra Poljske v Beogradu, in 
gospoda Karola Poznanskega, načelnika v ministrstvu 

za zunanje posle v Varšavi, 
ki so drug drugemu predložili svoja pooblastila, jih 

našli v dobri in predpisani obliki in se zedinili o slede
čih členih: 

Člen I. 

Generalni konzuli, konzuli, vicekonzuli in konzularni 
agenti morejo biti konzularni funkcionarji po poklica 
(consules miissi) ali pa čaetnl funkcionarji (coneuW 

•eleeti). 
Vsaka od visokih ; strank pogodnic more postavljati 

generalne konzule, konzule, vicekonzule ali konzularne 
agente po pristaniščih, mestih in drugih krajih druge 
stranke. Vendar si visoki stranki pogodnici pridržujeta 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavijec z . dne 
5. decembra 1931., št. 285/XCII1./652. — Konvencija je 
objavljena, v fj^aucoskaie izvirniku in arbako-hrvatoke«B 

•prevodu. ' ' ' ' ' '''"' • . • ' • ' " ' . ' v : .* 
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pravico, označiti kraje, v katerih ne želita sprejemati 
konzularnih funkcionarjev; seveda se ta pridržek ne 
more primeniti na stranko pogodnico, ne da bi se pri-
menil na vse države. .-.•.-•• 

Člen II. • 

Konzuli se sprejemajo in priznavajo vzajemno v smi
slu predpisov in formalnosti, 'veljavnih v deželah njiho
vega sedeža, ko predlože svoje provizijske listine. 

Pri predlaganju pro. vizi jajcih listin se obeleži kon
zularno področje konzulata; vsaka poznejša izprememba 
glede tega .področja se priobči , ministrstvu za zunanje 
posle druge visoke stranke. Èksekv'âtura, ki je potrebna 
za svobodno izvrševanje njihovih funkcij, se jim izdaja 
brez. odloga,- in ; brezplačno; po. izdaji omenjene eksekva-
tufe pa ukrene vrhovno oblastvo njihovega, konzular
nega področja takoj vse potrebno, \la morejo izvrševati 
dolžnosti svojega poklica in da se jim omogoči uživanje 
imunitet in izjem, ki so spojene z njimi. 

Člen III. 

Kolikor so poklicni konzuli v to pooblaščeni od svojih 
•vlad, morejo imenovati konzularne agente v pristaniščih, 
mestih in drugih krajih svojega konzularnega območja, će 
to predhodno odobri ministrstvo ,za -zunanje posiie druge 
visoke stranke' pogodnice. Ti'"agenti' prejinejo dekret, ki 
ga-izda konzul, ki jih je imenoval. Izvršujejo «voje funk
cije po odredbah in ob odgovornosti tega konzula in uži
vajo privilegije in imunitete, dogovorjene s to konvencijo. 

Ölen IV; ' 
' • ' - • 

.,. Če.so starešjne konzularnih uradov (generalnih kon
zulatov, konzulatov, vicekonzulatov in konzularnih agen
cij) zadržani, odsotni ali če umrejo, j» funkcionarjem 
konzularne službe dovoljeno, da izvršujejo z vsemi pra
vicami po redu, ki je predpisan po pravilih obeh držav 
pogodnic, začasno konzularne funkcije, 
vv. 'Krajevna oblastva so dolžna, dajati jiin pomoč in za
ščito in jim zagotoviti v času njihovega začasnega po
slovanja uživanje izjem, prerogativ, imunitet in privile
gijev, ki se s to konvencijo >riznavajo starešinam, ki jih 

N nadomeščajo 

. > ••..-.. Ç l e n . y . . . . ' , 

Konzuli in konzularni agenti smejo pritrditi nad zu
nanjimi vrati hiše, v kateri so-nastanjeni njihovi uradi, 
grb svoje države s sledečim napisom: »Konzulat, ali 
Konzularna agencija . .« in izobešati n a konzu
larni hiši ob dneh javnih slavnosti in ob drugih običajnih 
pralikah zastavo svoje države; seveda se ti zunanji znaki 
nikakor ne morejo tolmačiti tako, kakor bi dajali azilno 
pravico. — 
•_ S pridržkom glede pravice azila, iaraženem. v tem 
«onu; smejo pritrjevati grb svoje države in izobešati za
stav^, svoje države na ladjah in vozilih, s katerimi se ori 
izvrševanju svojih funkcij prevažajo. 

••V <• ' ",. " č l e Q v*. . . 

^ P o k l i c n i starešine konzularnih uradov (generalnih 
konzulatov, konzulatov, vicekonzulatov in konzularnih 
а|етасај)-ш poklioni fuknciOnarji konzularne službe, 
№adomesfcujoči in pradeljeni konzuli, vicekonzuli, kon-
^ h n t ateâejî i „ tajniki in registrator^), ki so držav
o m drzawa, katera jjh je đmenftvala, uživajo v drugi fer' 

zavi oprostitve rekvizicij, vojnih dajatev in nastanjevanj, 
prav tako pa tudi vseh neposrednih davkov z značajem 
osebnega davka. Če pa omenjeni funkcionarji posedujejo 
nepremično imovino, se bavijo s trgovino, vodijo kakšno 
industrijo ali izvršujejo kakšen poklic ali pa imajo vložen 
svoj kapital v industrijskih ali trgovskih podjetjih ae 
morejo glede teh razmerij zahtevati nikakršnih oprostitev 
ampak so podvrženi istim taksam, javnim dajatvam in 
davkom kakor ostali privatniki v istih razmerijh. 

Privilegiji in oprostitve, ki so ustanovljeni v prvem 
odstavku tega člena, se priznavajo prav tako tudi ostalim 
konzularnim funkcionarjem, v kolikor imajo značaj po-
klicnih funkcionarjev in so državljani one države ki jih 
je imenovala. " 

Starešine častnih konzularnih .uradov so oproščeni 
rekvizicij m sprejemanja vojske na stanovanje glede 
prostorov, ki so namenjeni za nastanitev njihove pisarne 
in njihovih arhivov in uživajo to imuniteto tudi tedaj, če 
so državljani one države, v kateri imajo svoj uradni sedež. 

V šestih mesecih od dne, ko so nastopili svojo službo, 
so starešine konzularnih uradov-in^funkcionarji konzu
larne službe kakor tudi drugi funkcionarji, 'omenjeni v 
drugem odstavku tega člena,, upraviSemi uvoziti pri ; seli
tvi na oze/nlje druge visoke «tra-nke prosto carine>ali'kai 
terekoh druge takse, uvedene n a uvoz, svoje 'pohištvo 
m hišni pribor, ki ga uporabljajo. Ta določba seveda ne 

[. velja za potrošne predmete. 
Starešine konzularnih uradov, ip funkcionarji kon

zularne službe, ki so našteti-v,prvem odstavku teg* 
clena, se morejo pripreti ali datiVpreiskovami zapor-
samo za kazniva dejanja, ki *>-;каапијејораЛт1Јетоедп 
zakonodajstvu katerekoli pokrajine v državi, v kateri 

kTznijoSVOJ S 6 d e Ž ' Z i e č ° Р Г е к 0 e n e g a l e t a a I i s š e [e*i° 
Če se starešina konzularnega urada aH funkcionar 

konzularne službe, omenjen v prvem odstavku tega člena 
v sodnem pregonu pripre ali'postavi ?od obtožbo obvesti 
vlada države, na koje ozemlju hi -bili pripre ali poštah 
ijena pod obtožbo, nemudoma diplomatskega/predstavnika 
one države, kateri pripada omenjeni uradnik. 

Starešin konzularnih uradov in, funkcionarjev konzu
larne službe, ki so našteti v prvem odstavku tega člena 
ne morejo soditi sodišča države, v kateri imajo svoj sel 
dez, zaradi nuhovih uradnih činov, ki so jih izvršiMi v 
mejah pristojnosti, priznane po tej konvenciji. ' 

Člen VII. "\ '";''' 
. Starešine konzularnih uradov in funkcWarti • konzu
larne službe, ki so našteti v prvem odstavku člena VI 
so dolžni 4Kizvati.se pozivom, ki jih jim pošljejo v obliki' 
uradnih dopisov in brez zapretitve s kazensko sankcijo, 
ako ne bi prišli, sodišča države, v kateri imajo svoj se
dež, da naj se javijo radi pričevanja; 'morejo pa' v takih 
primerih navesti kot zakoniti vzrok, radi katéregp naj 
se zaslišanje odloži na poznejši čas, : vendar-ле pre
dolgo, ovire, izvirajoče, iz bolezni ali rz'-nujnih s t o ž c i h 
potreb. 

Pravtako morejo, s&licujoč ee na uradno tajnost od
klenit? Wîjavo o vseh dejstvih, ki so v zvezi z izvrševanjem 
njihovih funkcij, predložitev papirjev, flistin in registrov 
ki jih posedujejo alT izro^tev'takafrpapirjev, listin in re-' 
gistrov. Ako sodno oblastvo ne prizna, da je to opravičilo 
ah ta izjema osnovana, je dolžno vzdržatj se vsakega pri
silnega ukrepa glede konzularnega uradnika ker se 
morajo težave te vrste vedno reševati diplojnatekim DO-
temu 
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S pridržkom privilegijev in imunitet, ki so spredaj 
omenjene, so starešine konzularnih uradov in funkcio- I 
narji konzularne službe z istimi pogoji kakor domačini J 
tako v civilnih kakor v kazenskih stvareh podrejeni pri
stojnosti sodišč, one države, v kateri imajo svoj sedež 

Člen VIII. 

Konzularni arhivi so vedno nedotakljivi in krajevna 
oblastva ne smejo z nikakršnim izgovorom preiskovati 
ali zasezati knjig, papirjev in drugih predmetov, ki tvo
rijo njihov sestavni del. Te knjige, papirji in drugi pred
meti morajo biti vedno ločeni od knjig in papirjev, ki se 
nanašajo na trgovdno ali na industrijo, katero morda oprav
ljajo dotični funkcionarji kakor tudi od njihovih privat
nih listin. 

Uradni prostori poklicnih konzularnih uradov so 
vedno nedotakljivi. Krajevna oblastva ne smejo z nikakr
šnim izgovorom — razen kadar gre za pregon kakšnega 
kaznivega dejanja, ki se po krajevnem zakonodajstvu 
katerekoli pokrajine države, v kateri imajo svoj sedež, 
kaznujejo z ječo preko enega leta ali z še težjo kaznijo — 
vstopiti v konzularne prostore in v nobenem primeru 
ne smejo pregledati ali zaseči uradnih papirjev, ki so 
tam. Seveda konzularni prostori ne morejo v nobenem 
primeru služiti za kraj azila. 

Člen IX. 

Konzuli in konzularni agenti obeh držav pogodnic 
eo upravičeni, ščititi svoje državljane in braniti v smislu 
mednarodnega prava in mednarodnih običajev vse pra
vice in koristi pripadnikov svoje države. 

V ta namen se morejo obračati na vsa oblastva svo
jega konzularnega območja, da dobijo potrebna obvestila 
in pojasnila; prav tako se morejo obračati na vsa upravna 
oblastva svojega konzularnega območja in se pritožiti 
zoper vsako prekršitev konvencij aH pogodb, ki obstoje 
med obema državama in zoper vse zlorabe, zoper katere 
bi se mogli pritoževati državljani države, ki jih je ime
novala. 

Ako krajevna oblastva njihovega, konzularnega ob
močja ne ugode njihovim pritožbam, se ne morejo prito
žiti neposredno na vlado države, v kateri imajo svoj se
dež, razen ako ni v državi nobenega,diplomatskega pred
stavnika njihove države. 

Člen X. 

Kolikor so konzuli in konzularni agenti vsake' visoke 
stranke pogodnice pooblaščeni po oblastvih države, ki jih 
je imenovala, imajo pravico: 

1. sprejemati bodisi v svoji pisarni ali na ladjah 
svoje države vse izjave, ki bi,jih utegnili podati kapitani 
ladij, osebe posadke, potniki, trgovci in vsi drugi držav
ljani one države, ki jih je imenovala; 

2. sprejemati kot notarji enostranska ali dvostranska 
pravna opravila, kakor tudi oporočne odredbe državljanov 
države, ki jih je imenovala; 

3. sprejemati kot notarji vsa pravna opravila, ki se 
nanašajo na ležečo imovino ali na posle, ki1 se morajo 
opraviti, ali na kakršnokoli pravicp, ki se mora uveljav
ljati na ozemlju države, ki jih je imenovafa, pa naj bodo 
pogodbene stranke katerekoli pripadnosti-, 

4. overavljati podpise državljanov one države ki jih 
je imenovala; 

5- overavljati ali prevajati vse vrste spisov in listin, 
izdanih od oblastev aii uradnikov njihove države aH dr
žave, v kateri imajo svoj sedež. 

Prej omenjeni spisi in listine kakor tudi prevodi, 
prepisi ail izpisi, napravljeni ali overovljeni od konzulov 
ali konzularnih agentov v obliki, ki jo predpisujejo pred
pisi one države, ki ji omenjeni konzularni funkcionarji, 
pripadajo, in opremljeni s konzularnim pečatom, se v 
državi, v kateri ima konzul in konzularni agent svoj se
dež, priznavajo kakor avtentične listine, prepisi, izpisi ali 
prevodi in imajo isto pravno veljavo in isto dokazno moč, 
kakor če bi jih bili napravili, overovili ali prevedli notarji 
ali drugi pristojni javni organi one države, v kateri imajo 
prej omenjeni funkcionarji svoj sedež. 

Ako se ti spisi aH druge listine nanašajo na posle, 
ki se morajo izvršiti v državi, y kateri ima dotični kon
zul ali konzularni agent svoj sedež, so zavezani kolko-
vini in drugim taksam, predpisanim z zakoni omenjene 
države, prav tako pa tudi vsem ostalim formalnostim, ki 
veljajo v tej državi za dotično tvarino. 

Ob sebi je umevno, da prednje določbe ne veljajo.za 
dvostranska pravna opravila o prenosu lastninske pra
vice ali za ona, s katerimi se obremenjujejo nepremič
nine, ležeče na ozemlju države, v kateri ima dotični 
konzul ali .konzularni agent svoj sedež. 

ölen XL 

.Kolikor so konzuli in konzularni agenti obeh viso
kih strank pop pooblaščeni po zakonih in predpisih 
svoje države, u... „J sestavljati spise o% rojstvu (krstne 
liste) in o smrti (smrtovnice) državljanov one države, ki
jih je imenovala. 

Razume se samo ob sebi, da ta določba nikakor ne 
more posegati v obveznost, naloženo po pokrajinskih za
konih prizadetim osebam, da morajo predlagati krajev
nim oblastvom poročila o rojstvih in smrtnih primerih. 

Člen XII. 

Konzuli in konzularni zastopniki obeh visokih strank 
pogodnic imajo skladno s konzularnimi predpisi one dr
žave, ki jih je imenovala, pravico izdajati svojim domo
rodcem potne in druge listine in prav tako vidirati 
potne liste in potrdila, s katerimi se potrjuje poreklo 
aH izvor blaga in druge slične spise. 

Člen XIII. 

Visoki stranki pogodnici se vzajemno obvezujeta, 
da bosta druga drugi na zahtevo izdajali predpdsno ove
rovljene izpiske spisov o rojstvih, spisov o priznavanju 
in pozakonitvi nezakonskih otrok kakor tudi" spisov o 
posinovljenju, o ženitvi in o smrti, ki ee nanašajo na 
državljane druge stranke. 

Naprava in priobčenje omenjenih izpiskov se izvrši 
v obliki, ki je običajna v obeh- državah in proti plačilu 
take, predpisanih po tam veljavnih zakonih in predpisih 
s posredovanjem konzulatov in konzularnih agencij one 
visoke stranke, ki jih zahteva. Vendar ee naprava In 
priobčitev izvTŠi brezplačno, kadar se zahtevajo izpiski, o 
katerih je tu govor, diplomatskim potem za službeno po
rabo visokih etrank pogodnic za siromašne osebe. 



1. kos. 

Ölen XIV. 

Pristojnost konzulov in konzularnih agentov visokih 
strank pogodnic v zapuščinskih zadevah je določena po 
določilih konvencije, s katero se urejajo pravni odnošaji 
odnosnih državljanov v civilnih in kazenskih zadevah 
m ki je bila sklenjena med visokima strankama pogodni-
cama 4. maja 1923. 

Člen' XV. 

Konzuli in konzularni agenti visokih strank pogodnic 
imajo pravico dajati sleherno pomoč in sleherno pod
poro trgovinskim in vojnim ladjam njihove države, ki so 
v pristaniščih njihovega konzularnega območja. 

V ta namen smejo oditi osebno ali-poslati svoje de
legate na trgovinske in vojne ladje svoje države, čim se 
tem ladjam podeli dopustilo svobodnega prometa e kop
nim. Kar se tiče trgovinskih ladij, smejo tudi izpraševati 
kapetane in posadko, pregledati ladijske papirje, spreje
mati — skladno z odredbami, člena X. te konvencije — 
таув glede njihovega potovanja, njihovega namembnega 
kraja in glede incidentov med vožnjo, sestavljati mani
feste in olajševati odpremljanje njihovdh trgovinskih ladij. 

Pravosodni in upravni organi ter carinski uradniki 
m agenti ne morejo — v lukah, v katerih ima svoj sedež 
konzul ali konzularni agent ene države pogodnic — -iz
vrševati na trgovinskih ladjah druge stranke nobenih pre
iskav niti pregledov razen rednih carinskih in» zdrav
stvenih pregledov niti ne morejo nikogar pritvoriti (ra
zen v primeru zasačenja na zločinu samem) ali zapreti v 
ječo niti izvršiti katero drugo uradno dejanje, ki zahteva 
prisilna sredstva, ne da bi predhodno ali v nujni sili ob 
času^preiskave same obvestili konzula ali konzularnega 
agenta one države, kateri pripada ladja, da more pri
sostvovati pregledu. Prav tako so dolžni -pravočasno obve-" 
stiti konzu/la ali, konzularnega agenta, da more ta pri
sostvovati izjavam, ki bi jih morali podati' kapetani in 
Posadke ladij pred državnimi sodišči ali upravnim ob-

. lastvom. '•''•"" 

V pozivu, ki se pošilja v prej navedenih primerih 
konzulom in konzularnim agentom, je treba točno ozna
čiti čas, ako pa konzuli in konzularni agenti ne pridejo 
osebno ali ne pošljejo delegata, se izvrši posel v njihovi 
odsotnosti. Vendar pa so pristojna krajevna oblastva dolž
na, nemudoma obvestiti konzula ali konzularnega agenta 
o vsakem pregledu in drugem uradnem opravilu, o kate
rem govori predhodni odstavek in ki je bil izvršen v 
njihovi odsotnosti in sočasno navesti utemeljene nujnost-
ne razloge; prav tako morajo postopati, Če konzul ali kon
zularni agent nima sedeža v dotičnem pristanišču. 

Člen XVI. 

. V vsem, kar se nanaša na pristaniška policijo, na na
tovarjanje in raztovarjanje trgovinskih ladij in na varnost 
, , Ж *m.<™ne in drugih stvari, se postopa po zakonih, 
ureübah m pravilnikih države, v kateri se ladja nahaja, 
z izrecnim pogojem, da se vsak privilegij in vsaka ugod
nost, ki bi jo v določenem pristanišču priznala ena viso
k i strank pogodndc'svojim lastnim trgovinskim ladjam 
aia trgovinskim ladjam tretje države, priznavajo v tem 
P n s ^ i š č u prav tako tudi trgovinskim ladjam druge 

Konzuli in konzularni agenti so v mejah, predvidenih 
po zakonodajstvu drŽave, ki jih je imenovala, upravičeni, 
samo vzdiževafi notranji red na trgovinskih ladjah nji

hove države; sami rešujejo skladno z zakoni države, ki 
jih je i&enovala, spore vsakega značaja med kapetani, 
častniki in mornarji teh ladij, zlasti pa spore, ki se na
našajo na plačilo in na izvrševanje medsebojno dogo
vorjenih obveznosti. 

Krajevna oblastva smejo intervenirati samo, če so 
nemara, nastali na ladji, takega mačaja, da bi motili mir 
in javni red na kopnem aM v pristanišču ali če bi bila za
pletena vanje oseba, ki ne spada k posadki. Pa tudi v 
tem primeru obveste krajevna oblastva, ako je mogoče, 
predhodno pristojnega konzula ali konzularnega agenta. 

V vseh drugih primerih se omejujejo prej navedena 
oblastva na to, da dado konzulom in konzularnim agen
tom svojo pomoč, če jo ti od njih zahtevajo, da jim oflaj-
sajo izvrševanje njihovih funkcij. 

Gen XVII. 

Konzuli in konzularni agenti morejo odrediti, da se 
oficirji, mornarji in vsaka druga oseba, ki pod kakršnim
koli imenom pripada posadki trgovinskih ladij njihove 
države in ki dezertirajo na ozemlju ene držav pogodnic, 
pnpro, kakor tudi da ee vrne;o bodisi na ladjo ali v svojo 
domovino. 

V ta namen so dolžni obrniti ee pismeno na pristojna 
krajevna oblastva in s predložitvijo ladijskih registrov 
ah seznama posadke, ali ako teh ni, avtentičnega izpiska 
îtïZZ' .d* ^ . . f ^ a n e osebe bile v resnici ölani 
posadke. V krajih, Iqer ni konzula niti konzularnega 
agenta, more krajevnim oblastvom predložiti zahtevo 
po izročitvi kapetan ladje ali ona oseba, ki ladji poveliu-
odstevku36 ** V V S e m P° formalnostih, predpisanih v tem 

«* т , ? ^ 0 ^ ? ^ ' H.3"® D a o m e n i « » i način utemeljena, 
Z ~ f°™ f1- I Z r ° ? t e v d ö z e r t e r K razen v p r i m e r £ 
ko se dokaze, da je zahtevana oseba državljan države v 
v kateri se nahaja, ali da' je dezerter izvršil na kopnem 
kaznivo dejanje; v slednjem primeru more krajevno ob-

а о £ ° , А Ш -ZT^7 V S e d 0 t l e i ' d o M e r 8 0 d i š * e ne izda 
svoje odločbe m dokler se ta v vsem popolnoma ne .z-
vrši. Razen tega se daje omenjenim konzularnim urad
nikom sleherna pomoč in podpora, da se poiščejo in pri-
pro omenjeni .dezerterji, ki se prepeljejo v državne za
pore m se v njih pridrže na pismeno zahtevo in na stroške 
konzulata aü konzularne agencije vse do trenutka ko se 
vrnejo na ladjo svoje države ali vse, dokler ne nastopi 
primerna prilika za njihovo repatriiranje. Vendar se ako 
ta prilika ne nastopi v roku dveh mesecev od dneva ko 
so bih omenjeni dezerterji priprti a« če se stroški za 'nji
hov pripor redno ne poravnavajo, ti dezerterji izpuste na 
svobodo potem, ko se je tri dni prej o tem obvestil konzul 
ali konzularni agent in se ne morejo.iz istega razloga 
vnovič pripreti. 

Visoki stranki pogodnici soglašata v tem da so iz
vzeti od določal tega «lena častniki in mornarji ali druge' 
osebe ladijsko posadke, ki so državljani države v katero 
so dezertirali (za Poljsko razen tega tudi državljani -vo-
bodnega mesta Gdansk). 

d e n X V n L 

Ce s© ladja, ki pripada vladi aE državljanom ene 
držav pogodnic, raabije ali če nasede na obaJo druge dr
žave, so krajevna oblastva dolžna o tem nemudoma obve
sti« konzula ali konzularnega agenta, v čigar òbmociu se 
je pripetila nesreča,'' " ' : -'•'• • • ; •. ••• • 
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Vsa reševalna dela, ki se nanašajo na reševanje oj-
nih ali trgovinskih ladij katere držav, pogodnic, ki so se 
razbile ali nasedle v vodah, ki pripadajo drugi'državi, 
vodijo konzuli ali konzularni agenti. 

Intervencija krajevnih oblastev v obeh državah ob-
• seza samo pomoč konzularnemu uradniku, da se vzdrži 

red in se zaščitijo koristi reševalcev, ki ne spadajo ' po
sadki in se zavaruje izvršitev odredb, ki se jih je držati ob 
dovažanju in odvažanju rešenega blaga, kakor tudi, da se 
zavarujejo obče koristi plovitve. 

V odsotnosti ali do prihoda konzulov ali konzularnih 
agentov ali njihovih odposlancev, so krajevna oblastva 
dolžna ukreniti vse, kar je treba, da se.zaščitijo-osebe in 
očuvajo stvari, ki so bile rešene z razbite ladje. 

Intervencija krajevnih oblastev v teh raznih prime
rih ne daje pravice do povračila stroškov kakršnekoli 
vrste; isto velja tudi glede taks, predvidenih po krajev
nem zakonodajstvu, v primeru javne dražbe ostankov 
ladje in rešenega blaga, izvzemši one stroške, ki jih za
htevajo reševalna dela kakor tudi čuvanje rešenih pred
metov in onih, ki bi jim bile zavezane v podobnih pri
merih tudi domače ladje ali ladje države z največjimi 
ugodnostmi. 

Ce nastane dvom o državljanstvu razbitih ladij, spa
dajo ukrepi, omenjeni v tem členu, v izključno pristojnost 
ikrajevnega oblastva. 

Rešeno blago in druge stvari niso zavezane plačilu 
"nikakšne carine, razen.če so namenjene notranji potrošnji. 

Člen XIX. 

V vseh primerih,.kadar niso med lastniki ladij, na-
tovarjalci in zavarovalci, dogovorjena nasprotna določila, 
rešujejo havarije, ki zadenejo na. morju vojne ali trgovin
ske ladje obeh držav, bodisi da prihajajo v njiju rrista-
nišča prostovoljno, bodisi da so prisiljene pristati, kon
zuli ali konzularni agenti njihove države, razen če niso 
prizadeti pri teh havarijah državljani države, v kateri 
imajo omenjeni konzuli ali konzularni agenti svoj se-lež, 
ali pa državljani kakšne druge države; v tem primeru in 
če ni prijateljske poravnave med vsemi prizadetimi 
strankami, mora urediti te havarije pristojno krajevno 
oblastvo. 

Člen XX. _ 

Vsaka visokih strank pogodnic se obvezuje, da bo 
razen tega v stvareh konzularnega poslovanja kakor tudi 
v vsem, kar ee nanaša na izvrševanje konzularnih funkcij 
prav tako, kakor pri uživanju izjem; pravic, privilegijev, 
imunitet in časti, priznavala nasprotni stranki isto rav
nanje kakor državi z največjimi ugodnostmi. Vendar je 
dogovorjeno, da se nobena visokih strank pogodnic ne 
more sklicevati na korist, ki izhaja iz klavzule največje 
ugodnosti in zahtevati za svoje konzularne funkcionarje-
druge ali širše izjeme, pravice, privilegije,, imunitete in 
časti nego so one, ki jih ona sama priznava konzularnim 
funkcionarjem druge stranke. 

Clem XXL 

Povsod, kjer ee v tej konvenciji omenja >konzul< — 
se e tem razumejo generalni konzuli, konzuli in vice-
konzuli; prav tako se ž besedo >konzulat« razumejo gene
ralni konzulati! konzulati in yicekonzulati, , 

Člen XXII. 

Vsa določila te konvencije o pristojnosti konzulov 
se primenjajo tudi na diplomatske funkcionarje visokih 
strank pogodnic, kolikor so slednji upravičeni za izvrše
vanje konzularnih funkcij. 

Člen XXIII. 

Ta konvencija se ratificira in ratifikaciji se izmenjata 
v Varšavi, čim bo to mogoče. V veljavo stopi mesec dni 
po dnevu izmenjave ratifikacij. 

Ta konvencija ostane v veljavi vse dotlej, dokler je 
katera visokih strank pogodnic ne odpove. Odpoved po
stane učinkovita šele po preteku šestmesečnega roka. 

V potrditev toga so odnosni pooblaščenci podpisali 
to konvencijo in pritisnili nanjo svoje pečate. 

Sestavljeno v Beogradu v dveh francoskih izvodih, 
šestega marca tisoč devet sto dvajset selmega. 

Za kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev 

(M. P.) Ninko Peric, s. r. 
Za republiko Poljsko: 

(M. P.) Okecki, s. r. 
(M. P.) Karol Poznanski, s. r. 

§ 2. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, obvezno 
moč pa dobi, ko se razglasi v >Službenih novinah« in ko 
se predhodno izvrši izmenjava ratifikacijskih instrumen
tov. 

Našemu ministru "pravde priporočamo, da ta zakon 
razg'.asi, našemu ministru za zunanje posle, naj skrbi za 
njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj posto
pajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu poko
ravajo. 

Нап-Р;с~ак, dne 31. julija 1931-

Aleksander s. r. 

Videl Predsednik ministrskega 
in pritisnil državni pečat sveta in minister za notranje 
čuvar državnega pečata, posle, 

minister pravde < 
Dimitrije V. Ljòtié s. 

(M. P.) 

častni adjutant Nj. Vel. 
kralja, armijski general 

P. R. Živković s. r. 
Minister za ; zunanje, posle 

Dr.( V. Marinkovié s- r. 
Minister pravde 

Dimitrije V. Ljotió s. r. 

Pripomba: Izmenjava ratifikacijskih instrumentov se 
je izvršila v Varšavi dne 2. decembra 1931. 

Po\. bx. 94340. 
Iz ministrstva za zunanje posle. 
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Mi 
Aleksander I., 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za zunanje posle, Našega ministra pravde in Našega 
ministra za finance ter po zaslišanju Našega predsed
nika ministrskega sveta 

zakon 
o konvenciji med kraljevino Jugosla
vijo in kraljevino Madžarsko o prav
nem postopanju s proizvodnimi ali 
prometnimi podjetji, sklenjeni in pod
pisani v Beogradu 22. februarja 1928.,* 
ki se glasi: 

Odobruje se in zakonsko moč dobiva konvencija 
med kraljevino Jugoslavijo in kraljevino Madžarsko o 
pravnem postopanju s proizvodnimi in prometnimi pod
jetji, sklenjena in podpisana v Beogradu dne 22. febru
arja 1928., ki se glasi v izvirniku in prevodu: 

Konvencija, 
sklenjena med kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in kraljevino Madžarsko o prav
nem postopanju s proizvodnimi ali promet

nimi podjetji. 

Njegovo Veličanstvo kralj Srbovj Hrvatov in Slovencev 
in 

Njegovo presvetlo Visočanstvo regent kraljevine 
Madžarske 

sta se, želeča urediti vsa vprašanja, ki se nanašajo na 
prenos sedeža proizvodnih ali prometnih podjetij, ki raz
tezajo svoje delovanje na razdeljena ozemlja bivše avstro-
ogrske monarhije, odločila ekleniti v ta namen konven
cijo ter sta imenovala za svoje pooblaščence: 

Njegovo Veličanstvo kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev: 
g. dr. V o j i s l a v a M a r i n k o v i ć a , svojega mi

nistra za zunanje posle; 
Njegovo presvetlo Visočanstvo regent kraljevine 

Madžarske: 
g. barona P a v l a F o r s t e r a , svojega izredne

ga poslanika in pooblaščenega ministra v Beogradu in 
g. A l f r e d a d e N i c k l a , poslaniškega svetni

ka, ravnatelja ekonomskega odseka v kraljevskem mad
žarskem ministrstvu za zunanje posle; ' 

ki so drug drugemu priobčili svoja pooblastila, ki 
so jih spoznali, da so v dobri in predpisani obliki in so 
se sporazumeli o sledečem: 

Ker se more po zakonitih določilih, ki so sedaj v 
veljavi v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, pro-

• >Službene novine kraljevine Jugoslavija z dne 
B. decembra 1981., it. 285A/XCIV/691. — Konvencija je 
priobčena y. francoskem izvirniku in srbskohrvatskem 
prevoda, 

izvodnim ali prometnim podjetjem, ki raztezajo svoje 
delovanje na ozemlja, pripadajoča nekdaj avstro-ogrski 
monarhiji, sedaj pa pripadajo kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev, katera pa imajo sedaj svoje sedeže na 
ozemlju kraljevine Madžarske, naložiti s posebnim, na 
združbo naslovljenim pozivom obveznost, da prenesejo 
svoj sedež ali pa se razdelijo, sta se stranki pogodnici 
zedinili v sledečih členih: 

Člen 1. 

Vlada kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev iz
javlja, da zahteva prenos sedeža samo pri takšnih pro
izvodnih ali prometnih podjetjih, ki omejujejo svoje de
lovanje na ozemlje kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev in ga ne razširjajo na madžarsko ozemlje. Vendar 
se razume, da dejstvo, ako ima kako proizvodno ali pro
metno podjetje, čigar centrala je v kraljevini Srbov, 
Hrvatov, in Slovencev, postranske naprave pa ima v 
Madžarski (n. pr. skladišča za pivo ali pivovarne), ne 
ovira vlade kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, da 
ne bi mogla zahtevati, naj se sedež celokupnega podjet
ja prenese v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
dočim dejstvo, da ima kako madžarsko podjetje svoje 
pomožne naprave iste vrste v kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev, ne more biti razlog, da se zahteva prenos 
sedeža podjetja. 

Vlada kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev izjav
lja, da zahteva prenos sedeža samo pri onih proizvodnih 
ali prometnih podjetjih, ki so obstojala dne 1. novem
bra 1918. na današnjem ozemlju kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev in imela svoj sedež na današnjem mad
žarskem ozemlju. Te pravice ne bo izvajala pred pote
kom leta dni od dneva, ko stopi ta konvencija v veljavo. 

Člen 2. 

Ce je proizvodno ali prometno podjetje, ki ima svoj 
sedež v Madžarski, poslovalo že od 1. novembra 1918., 
na ozemlju obeh držav, more vlada kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev zahtevati, da se razdeli. Dejstvo, 
da obstoje samo postranske naprave (člen 1.), ne more 
biti razlog, da se zahteva delitev. Vsak ukrep, naj bo že 
kakršnekoli vrste, ki ga priznata za potrebnega in ko
ristnega za izvršitev delitve, bosta obe državi podprli in 
ne bosta vladi delali delitvi nikakršnih ovir z nobenim 
svojim činom zlasti ne v pogledu finančnega prava. Ob 
tej priliki se razdelijo imetje in rezerve podjetja na 
novo osnovana podjetja. Delitev podjetja se izvrši nače
loma po dejanski, vrednosti, eventualno po vrednosti 
vneseni v bilanco. Pokojninski1 skladi se razdelijo v raz
merju pripadajočih plač in mezd za zadnja tri leta pred 
delitvijo; v tem primeru se ukrene vse potrebno, da se 
zavarujejo pravice madžarskih državljanov kakor tudi 
oseb, stanujočih na ozemlju madžarske države, ki imajo 
pravico do podpore, in sicer tako glede njihovih sedanjih 
plač in podpor kakor tudi onih, ki bodo plačljive v bo
dočnosti. 

.Delitev se more izvršiti zlasti s tem, da se osnujejo 
samostojna podjetja ali da se spoji odcepljeni del pod
jetja z drugim samostojnim podjetjem, ki že obstoji. 

Člen S. 
Združbe, ki imajo svoj sedež v Madžarski, pa so dne 

1. novembra 1918. imele proizvodna ali prometna pod
jetja tako na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, kakor, tudi na, ozemlju tretje države, so dolžne 
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na zahtevo vlade kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
preosnovati proizvodno ali prometno podjetje, ki je na 
ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, v samo
stojno podjetje. V tem primeru se glede njih primenijo 
določbe te konvencije, ki se nanašajo na delitev podjetij, 
vendar se pri tem ne sme posegati v pravice in zakonite 
zahteve tretje prizadete države in njenih državljanov. 

Člen 4. 
Če bi kako podjetje, ki se mora njegov sedež pre

nesti, imelo v svoji upravi sklad, ki je bil osnovan bo
disi s skupnimi prispevki gospodarja in uslužbencev ali 
izključno s prispevki uslužbencev in ki je namenjen 
vzdrževanju uradnikov, uslužbencev in delavcev dotič
noga podjetja kakor tudi njihovih družinskih članov in 
preživelih (razni pokojninski, podporni in drugi skladi), 
ali če bi za iste namene določeni sklad tvoril del imo
vine, vnesene v bilanco podjetja, se ukrene potrebno, 
da se zadosti pravicam uslužbencev, njihovih družinskih 
članov in preživelih bodisi pridobljenim ali zapadlim iz 
dotične imovine, kolikor zadošča. Razume se, da se po
stopa s pripadniki obeh držav enako. 

Člen 5. 

Pri prenosu sedeža ali pri delitvi se ne zahteva 
tudi prenos pravic iz udeležbe pri podjetju. 

Člen 6. 

Stranki pogodnici si bosta priobčevali, čim bo to 
mogoče, svoje eventualne pritožbe proti postopanju vla
de one stranke, koje postopanje po mnenju druge stran
ke ne bi bilo skladno z načeli te konvencije, da se te 
pritožbe sporazumno urede. Radi teh pritožb se ne od
loži izvršitev prenosa ali razdelitve. 

' • • • • • Člen 7. 
Če vlada kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev po

zove kakšno podjetje, naj skladno s predpisi te konven
cije prenese svoj sedež, obvesti srbslco-hrvatsko-sloven-
ska vlada v tem pozivu kraljevsko madžarsko ministrstvo 
za zunanje posle, da bosta pravočasno obveščena mad
žarsko sodišče, ki je pristojno za voditev trgovinskega 
registra po dotedanjem sedežu podjetja in pristojni mad
žarski davčni oddelek ali v Budimpešti davčni inspektor. 

Če se je poziv za prenos že izdal, se izvrši ta obve
stitev naknadno. Ta določba ne velja" za one primere, v 
katerih so dotične združbe že prenesle svoje sedeže v 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Ako se podjetje razdeli, ukrene vlada kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev vse potrebno, da se obvesti 
o pravem času tudi kraljevsko niadžarsko ministrstvo za 
trgovino. 

Da se namerava sedež podjetja prenesti, se zabeleži 
v trgovinskem registru. Preden se v madžarskem trgo
vinskem registru firma izbriše, se skličejo upniki. Za to 
sklicanje upnikov veljajo določbe paragrafov 202. in 205. 
madžarskega zakona štev. XXXVII. iz leta 1875. v svo
jem splošnem pomenu, pri čemer pa se mora dati upni
kom rok dveh mesecev za njihove prijave. 

Sklicanje upnikov sme izostati, ako pristojno sodišče 
izjavi, da se more izvršiti izbris brez njega ali, če pod
jetje mesto dotedanje madžarske centrale ustanovi po
družnico skladno z zakonitimi predpisi. 

V teh primerih ima podjetje pravico do dovoljenja 
za poslovanje. 

Ko se vse to izvrši, se mora firma izbrisati v mad
žarskem trgovinskem registru. 

Člen 8. 
Vprašanja obdavčenja, ki nastajajo pri prenosu se

deža ali iz delitve proizvodnih ali prometnih podjetij, se 
urede kakor sledi: 

A. Neposredni davki. 

Glede teh davkov se primenijo določbe konvencije, 
sklenjene med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in kraljevino Madžarsko v namenu, da se prepreči dva
kratno obdavčenje in da se urede druga vprašanja gle
de neposrednih davkov. 

Ako pa so naprave podjetja povsem na ozemlju ene 
države, sedež podjetja pa na ozemlju druge države, pred
piše davek na industrijske dobičke, družbeni davek, rud
niški davek in vojni davek (na prekomerne dobičke) za 
čas od leta 1919. do dneva prenosa sedeža država, v ka
teri so dotične naprave. Od davčne osnove, ugotovljene 
po zakonskih predpisih one države, ki predpiše davek, 
se 10% prepusti v predpis drugi državi kot kvota, ki od
pada na sedež podjetja. Ta prepustitev se izvrši tako, da 
se ji pošljejo prepisi listinskih dokazil davčne osnove. 
Podjetjem, ki skladno s predpisi te konvencije prenesejo 
svoj sedež, ali ki se razdele in ki posedujejo na dan 
prenosa sedeža ali delitve obveznice vojnega posojila, 
čigar vrednost je izkazana v bilanci, na podlagi katere 
se izvrši prenos sedeža ali delitev podjetja, se dovoli, da 
amortizirajo v bilanco vneseno vrednost obveznic tega 
posojila, davka prosto v desetih letih, računajoč od 
računskega leta po onem letu, v katerem se je izvršil 
prenos sedeža ali delitev. 

Ako se podjetje razdeli, se kvota obveznic vojnega 
posojila, ki naj se amortizira davka prosto, oceni sklad
no z določbami člena 2. 

B. Oprostitev od javnih dajatev ob prenosu ali delitvi 
podjetja. 

I. — Podjetja, ki prenesejo svoj sedež, skladno z 
določbami te konvencije, zbog tega niso podvržena pla
čilu nobenega davka (pristojbin in taks) kakršnekoli 
vrste. Ako se podjetje razdeli, se priineni isto pravilo. 

Na dobiček, ki izvira iz transakcij kapitala, izvrše
nih zaradi prenosa sedeža ali delitve, se ne naloži nika
kršen davek, ako se deponira v izredni rezervni fond, 
ki se mora izkazati v bilanci kot posebna pasivna po
stavka in ako se podjetje odreče dobroti predpisov o 
oprostitvi, če bi se ta rezerva, uporabila za kako drugo 
transakcijo, ki je podvržena davku. 

II. — Ob prenosu sedeža ali delitve v smislu pred
pisov te konvencije, so podjetja, o katerih je tu govora, 
oproščena: 

stalnih pristojbin in odstotnine na vpis in izbris v 
trgovinskem registru; 

vseh vrst prenosnih pristojbin; 
pristojbin na vpis v zemljiško knjigo; 
pristojbin na izdajo delnic, vendar samo za oni del 

delniške glavnice, ki odgovarja, vrednosti, izkazani v 
posebni bilanci o imovini, ležeči na ozemlju države, ki 
nalaga davek; 

razen tega vsake samoupravne dopolnilne taksie"na 
prej omenjene ̂ dajatve kakor tudi vseh samoupravnih 
dajatev, ki se izterjavajo ob prenosu imovine; 

končno obrtnega davka in takse. na. lukeue, 
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Člen 9. 
Določbe te konvencije veljajo analogno za proizvod-

dna ali prometna podjetja, ki raztezajo svoje delovanje 
na ozemlje kraljevine Madžarske, dočim je njihov sedež 
in njihovo trgovinsko ravnateljstvo na ozemlju kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Člen 10. 
Proizvodna ali prometna podjetja, ki se ne pozovejo, 

naj prenesejo svoj sedež ali prično z delitvijo, skladno 
z določbami te konvencije, smejo obdržati svoje podruž
nice, ki obstoje na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev s pogojem, da se ravnajo po veljavnih 
zakonskih določilih, ki se morajo primenjati na podjetja 
vseh ostalih držav, ne da bi bilo potrebno.za izvrševanje 
njihove trgovine ali industrije posebno dovoljenje. 

Člen 11. 
Vsa ostala vprašanja, ki se pojavijo ob prenosu ali 

delitvi podjetij, se urede s posebnimi sporazumi. 

Člen 12. 
Ta konvencija se nanaša na družbe, ki do dneva 

njenega stopanja v moč ne bi bile prenesle svojega se
deža in ki ne bi bile že izbrisane v trgovinskem regi
stru. 

Člen 13. 
Ta konvencija se ne nanaša na železniške družbe, 

glede katerih so predvideni posebni sporazumi v členu 
304. trianonske pogodbe. Ne primenja se na družbo 
>Francis Canal Company«, ki je predmet posebne kon
vencije med obema vladama. 

Člen 14. 
Ta konvencija se ratificira in ratifikaciji se izme

njata v Budimpešti, čim bo to mogoče storiti, v veljavo 
pa stopi 15 dni po izmenjavi ratifikacij. 

V potrdilo tega so pooblaščenci podpisali to kon
vencijo in pritisnili nanjo svoje pečate. 

S e s t a v l j e n o v dveh izvirnih izvodih v Beogradu 
dne 22. februarja tisoč devet sto dvajset osmega. 

(M. P.) dr. V. Marinkovié s. r. 
(M. P.) Forster s. r. 

(M. P.) Nickl s, r. 

§ 2. 
_ Ta zakon stopi v veljavo, ko se razglasi v »Službe-

nih novinah<, obvezno moč pa dobi, ko se izpolnijo do
ločbe člena 14. te konvencije. 

Našemu ministru pravde priporočamo, da ta zakon 
razglasi,. Našemu ministru za zunanje posle in Našemu 
ministru za finance, da skrbita za njegovo izvrševanje, 
oblastvom zapovedujemo, naj po njem postopajo, vsem 
m vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V Beogradu, 30. novembra 1931. 
Aleksander s. r. 

Minister za finance Predsednik 
...dr. M. Djordjevié s. r. ministrskega sveta, 

Videl minister 
io pritisnil državni pečat za notranje posle 
covar državnega pečata p . R. živkovie s. r. 

minister pravde Minister za zunanje posle • 
er. Drag. g. Kojié s. r. a,., y . Marinkovió s. r. 

(M. P.) Minister pravde 
dr. Drag. S. Kojié s. r. 

4. 

Mi 
ALEKSANDER I., 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra ' 
za zunanje posle, Našega ministra za socialno politiko 
in narodno zdravje in Našega ministra pravde ter po 
zaslišanju Našega predsednika ministrskega sveta 

zakon 
o konvenciji o antidifteričnem serumu, 

sklenjeni in podpisani v Parizu 1. avgusta 1930,* 
ki se glasi: 

§ 1. ' . . 
Odobruje se in zakonsko moč dobiva konvencija o 

antidifteričnem serumu, sklenjena in podpisana v Pari
zu, 1. avgusta 1930., ki se glasi v izvirniku in prevodu: 

Konvencija 
o antidifteričnem serumu. 

Nj. Veličanstvo kralj Belgijcev; Nj. Veličanstvo 
kralj Bolgarov; Nj. Veličanstvo kralj Danske; predsed
nik republike Francije; Nj. Veličanstvo kralj Velike 
Britanije, Irske in britanskih prekomorskih teritorijev, 
cesar indijski; predsednik republike Grčije; Nj. Veličan
stvo kralj Italije; Nj. Veličanstvo cesar japonski; Nj. Ve
ličanstvo sultan maroški; predsednik republike mehiške; 
Nj. Presvetlo Visočanstvo knez Monaka; Nj. Visočanstvo 
bej tuniški; predsednik republike Turčije; predsednik 
centralnega izvrševalnega odbora Zveze sovjetskih socia
lističnih republik; predsednik republike Uruguaj; Nj. 
Veličanstvo kralj Jugoslavije 

so uvideli koristnost skupne akcije za odobritev pro
meta in uporabljanja antidifteričnih serumov, priprav
ljenih na njihovih ozemljih in so se odločili skleniti v; 

ta namen konvencijo ter so bili imenovani od njih Tiot 
njihovi pooblaščenci kakor slede: 

od Nj. Veličanstva kralja Belgijcev: 
Nj. ekscelenca baron de Gaiffier d Hestrov, njegov 

izredni in pooblaščeni veleposlanik pri predsedniku 
francoske republike; 

od Nj. Veličanstva kralja Bolgarov: 
g. Bogdan Morfov, njegov izredni poslanik in poob

laščeni minister pri predsedniku francoske republike; • 

öd Nj. Veličanstva kralja Danske: 

8- H« A ; Bernhoft, njegov izredni poslanik in poob
laščeni minister pri predsedniku francoske republike; 

od predsednika francoske republike: 
g. Aristide Briand, narodni poslanec, minister za 

zunanje posle; 

• >Službene novine kraljevine JugosIavije< z dne 
6. decembra 1931., št. 285 A/XCIV/689. — Konvencija 
je priobčena v francoskem izvirniku in srbskohrvatskem 
prevodu. 
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od Nj. Veličanstva kralja Velike Britanije, Irske in bri
tanskih prekomorskih teritorijev, cesarja indijskega, 

za Veliko Britanijo in Severno Irsko: 
Nj. ekscelenca lord Tyrrell oï Avon, njegov izredni 

in pooblaščeni veleposlanik pri predsedniku- francoske 
republike; 

od predsednika republike Grčije: 
g. Politis, njegov izredni poslanik in pooblaščeni 

minister pri predsedniku francoske republike; 

od Nj. Veličanstva kralja Italije: 
Nj. ekscelenca conte Gaetano Manzoni, njegov izred

ni in pooblaščeni veleposlanik pri predsedniku franco
ske republike; 

od Nj. Veličanstva cesarja japonskega: 
g. Hiroyuki Kawai, odpravnik poslov v Parizu: 

od Nj. Veličanstva sultana maroškega: 
g. Doynel de Saint-Quentin, pooblaščeni minister; 

od predsednika republike mehiške: 
g. Alberto J. Pani, njegov izredni poslanik in poob

laščeni minister pri predsedniku francoske republike; 

od Nj. Presvetlega Visočanstva kneza Monaka: 
g. grof H. de Maleville, njegov izredni poslanik in 

pooblaščeni minister pri predsedniku francoske repub
like; 

od Nj. Visočanstva beja tuniškega: 
g. de Navailles, podravnatelj v ministrstvu za zuna

nje posle; 
od predsednika republike Turčije: 

g. Djelal Hazim Bej, odpravnik poslov v Parizu; 

od predsednika republike Uruguaj: 
g. Guani, njegov izredni poslanik in pooblaščeni mi

nister pri predsedniku francoske republike; 

od predsednika centralnega izvrševalnega odbora Zveze 
sovjetskih socialističnih republik: 

Nj. ekscelenca g. Dovgalewski; izredni in poobla
ščeni veleposlanik Zveze sovjetskih socialističnih repub
lik pri predsedniku francoske republike; 

od Nj. Veličanstva kralja Jugoslavije: 
g. Miroslav Spalajković, njegov izredni poslanik in 

pooblaščeni minister pri predsedniku francoske repub
like, 

ki so drug drugemu priobčili svoja pooblastila, jih 
spoznali v dobri in predpisani obliki ter se sporazumeli 
o sledečih določbah: 

Člen 1 
Brez prejudica za popolnoma svobodno delovanje 

visokih strank pogodnic, kar se tiče carinske uprave in 
trgovinskih pogodb, so si visoke stranke pogodnice edi
ne, da dovolijo na svojem ozemlju promet in. uporablja
nje antidifteričnih serumov pripravljenih na ozemlju 
katerekoli njih, ako je v državi, kjer so bili pripravljen 
ni, ukrenjeno vse potrebno, da se zavaruje primena 
predpisov, formuliranih v naslednjih členih. 

Člen 2. 

Odredbe prvega člena veljajo samo za antidiftericne 
serume, pripravljene y. zavodih, ki so piedhodno dobili 

dovoljenje od pristojnega državnega oblastva in ki osta
nejo podvrženi stalnemu nadzoru po omenjenem obla-
stvu, ki se razteza zlasti na inštalacije, na stanje živali, 
od katerih se pridobiva serum, na tehnično stran ope
racij, na vsebinsko navedbo (titriranje) in kontrolo pri
pravljenih proizvodov. 

Clén 3. 

Antitoksična aktivnost serumov se ocenja po anti-
toksičnih enotah. 

Za antitoksično enoto se jemlje ona, ki je sedaj 
sprejeta od Ameriških Združenih držav (Ehrlichova eno
ta) in koje definicija je objavljena v Hyg. Lab. Bull. No. 
21 Washington, 1905. 

Laboratoriju, določenem po mednarodnem uradu za 
splošno higijeno je poverjeno, da hrani normalno me
ro enote, da ima njene izvode na razpolago za javno 
upravo in da slednje po potrebi dobavlja tovarnarjem, 
ki imajo dovoljenje od držav podpisnic. 

Člen 4. 

Neodvisno od garancij, predvidenih v členu 2., mo
rajo vsebovati (titrirati) serumi, da se morejo nanje 
uporabljati določbe člena prvega, najmanj 200 enot na 
kubični centimeter ali 2000 enot na gram pri suhih 
proizvodih; vsekakor pa si'visoke stranke pogodnice pri
držujejo pravico, dovoljevati samo serume, ki vsebujejo 
večje število enot kaikor tudi "predpisati pogoje, s kate
rimi se morejo dopuščati koncentrirani serumi. 

Serumi (tekoči proizvodi dekantacije zasirjene krvi 
brez kakršnegakoli odvzema ali dodatka) ne sme dati 
več nego 10 odstotkov skupnega suhega ekstrakta. Biti 
morajo sterilni. Morejo pa se jim dodajati antiseptična 
sredstva s pridržki po odredbah člena 5, točka 6. 

Suhi proizvodi morajo biti prosti patogenih mikro
bov. 

- Č l e n 5. 

Vsaka stekleničica, ki vsebuje preparat antidifte-
ričnega seruma, mora biti opremljena z etiketo, ki ima 
sledeče podatke: 

1. Ime in naslov tovarnarja; ( 
2. zaporedno Številko skupno za vse vzorce, ki izvi

rajo iz ene in iste tovarniške serije; 
3. vrsto proizvoda (pri tekočin proizvodih označbo, 

ali gre za serum ali za koncentrirani serum) in količino 
v kubičnih centimetrih pri tekočih ali v gramih pri su
hih proizvodih; 

4. dan proizvodhje, ,ki naj bo dan, ko je bil prepa
rat titriran; ;. 

6. titražo v antitoksičnih enotah na kubični centi
meter tekočine ali na gram suhega proizvoda; 

6. vrsto in dozo antiseptičnih proizvodov, dodanih 
na 100 kubičnih centimetrov, ako so se taki dodali. 

s 

Wen 8. 

Visoke stranke pogodnice si pridržujejo pravico, Iz
vrševati nad uvoženimi proizvodi kontrolo radi prime» 
ne pravil, določenih v členih 4 in б. Ako kateri proiz
vodi ne bi odgovarjali predpisanim pogojem, se ,more 
prepovedati uvoz vseh serij, katerih del tvorijo. 

Pridržujejo si prav tako pravico, določiti pogoje, e 
katerimi se antidifterični serumi ne smejo več uporab
ljati s zdravstvene namene јц morajo biti izločeni la 
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prometa, kakor tudi zahtevati, da se na etiketah vpiše
jo podatki, ki naj dopolnijo one, ki so predvideni v čle
nu 5. 

Člen 7. 

Visoke stranke pogodnice priobčijo mednarodnemu 
uradu za splošno higieno vse, kar ukrenejo izvrševaje 
ta sporazum, zlasti tehnične metode, ki so jih sprejele 
za preiskovanje in za nadzor, ki sta predvidena v čle
nih 2., 4. in 5. 

Mednarodni urad bo redno priobčeval na ta način 
dobljena obvestila vladam visokih strank pogodnic. 

Člen 8. 

Vsaka visokih strank pogodnic more v trenutku 
podpisa ratifikacije ali pristopa izjaviti, da namerava 
primenjati to konvencijo v vseh ali le v nekaterih svo
jih kolonijah, protektoratih ali ozemljih, ki so v nje
nem fevdu ali mandatu. V tem slednjem primeru se 
konvencija primenja na ozemlja, omenjena v dotični iz
javi, ako pa take izjave „ni, konvencija ne more veljati 
za prej omenjena ozemlja. 

Vsaka visokih strank pogodnic more v vsakem ča
su izjaviti, da se ne namerava več držati predpisov te 
konvencije v vseh ali samo nekaterih svojih kolonijah, 
protektoratih ali ozemljih, omenjenih v izjavi predvi
deni v predhodnem odstavku. V tem primeru prestane 
veljavnost konvencije v ozemljih, ki so predmet take 
nótifikacije v letu dni potem, ko francoska vlada prej-
me to. notifikacijo. 

Člen 9. 

Izjava o pristopu k tej- konvenciji se more dati v 
imenu vsake države, ki ni podpisnica. Taka izjava se 
notificira francoski vladi, od te pa vladam vseh viso
kih strank pogodnic. 

Člen 10. 

Ta konvencija se more vsak čas odpovedati, tako 
da se notificira obvestilo eno leto vnaprej francoski 
vladi m se priobči po tej .visokim strankam pogodni-
cam Taka odpoved učinkuje samo glede one stranke, 
KI odpove. 

Člen 11. 

Visoke stranke pogodnice si pridržujejo možnost, 
menjati po vzajemnem sporazumu določbe tega dogo
vora vedno, kadar bo to potrebno, da se vzdrže v skla-
uu z napredkom znanosti. 

Člen 12. 

A ' r * konvencija se ratificira. Spïsf o ratifikaciji se 
aepomrajo v arhivih francoske vlade. Ta obvesti o vsa-
к е т deponiranju ratifikacijskih spisov vlade visokih 
strank pogodnic. 

Člen 13. 

n ^ 0 ? V e n c , , a s t o p i v v e l i a v o za vsako visokih" strank 
pogodnic po preteku roka polnih štirih mesecev od kon-
cijskf 6^ m e s e c a ' v k a t e r e m s e deponira njen ratifika-

„ л . 7 P 0 t r đ i l ° < e g e s o Pooblaščenci podpisali ta dogo 
* » V pritisnili nanj svoje pečate. . 
ш Ј * т 1 1 е м v Parizu 1. avgusta 1930. v enem sa
j e n j izvodu, ki ostane, deponiranj х агЈаујд. francoska 
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v î « ï ? ? k a . t e ? * a S e p o e n overoVljen prepis dostavi 
vladi vsake visokih strank pogodnic. 

E. de Gaiffier, s. r. 
B. Morfoff, s. r. 
H. A. Bernhoft, s. r. 
A. Briand, s. r. 
Tyrrell of Avon, s. r. 
Politis, s. r. 
G. Manzoni, s. r. 
H. Kawai, s. r. 
R. de" Saint-Quentin, s. r. 
A. J. Pani, s. r. 
Henri de Maleville, s. r. 
Navailles, s. r. 
D.' Hazim, s. f. 
Guani, s. r. 
V. Dovgalewski, s. r. 
M. Spalaikovitch, s., r. ^ 

§ 2. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, ob

vezno moc pa dobi po izvršenem deponiranju ratifikacij-
skega instrumenta in ko bo razglašen v >SIužbenih no-
vinah'c. 

Našenm ministru pravde priporočamo, da ta zakon 
razglasi, Našemu ministru za zunanje posle in Našemu 
ministru za socialno politiko in narodno zdravje pa nai 
skrbitaza njegovo izvrševanje, objastvom zapoveduje
mo, naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, nai 
se mu pokoravajo. y ' * 

V Beogradu, 30. maja 1931. 
. . . . . - Aleksander s. r. 
Minister za socialno poli- Predsednik 

D Ä p \ , * čaT-a» 
in pritisnil državni pečat a r n j k ! ' g S e r a l 
čuvar državnega pečata, P . R. Zivković s r 

minister pravde . M i n i s { e r 

Dimitnje V Lotie s. r. z a z u n a n j e p o s ] e 
( M- P > dr: V. Marinkovié s. r, 

5. 

Mi 
ALEKSANDER I., 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
ske a T v ï a P ° Z a S l î I a n i u N a š e & a Predsednika ministr-

zakon 
o izpremembah uvozne tarife k pred

logu zakona o obči carinski tarifi.* 
§i. 

J ' 6 * 5 4 6 " t 0 Č k a U š t e v u k a б б 4 : fa številka 584., 
točka 26) uvozne tarife k predlogu zakona o obči carin
i i tarifi se izpremene ter se :.; л • c :. 

; * »Službene novina '-;aljevine Jugoslavije« z dne 
% novembri 1931* št, 2&51LXXX1U/W), U • 
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>546. Lopate, motike, sekire, cepini, grab-
lje in vile, tudi v zvezi z lesom: 
1. Neobdelani: 

a) grablje in vile 70 3o 
b) drugo . 6 5 30. 

654. Vijaki in matice vijakov vsake 
vrste, zakovice in železni deli za 
pritrjevanje izolatorjev s preme
rom ali s širino odprtine od: 
1. nad 14 mm 45 30 
2. nad 7 do vključno 14 mm . . . 55 40 
3. 7 mm ali manj 100 70. 

684 Izdelki iz kovanega železa, ki niso 
omenjeni na drugem mestu, in sicer 
tudi v zvezi z lesom ali z litim že
lezom: 
2, Obdelani: 

č) v kosu, težkem do vključno 
5 kg ». « • • 9° 70.« 

§ 2. 

Ta zakon dobi moč z dnem razglasitve v »Službenih 
novinah«. 

V Beogradu, dne 3. novembra 1931. 
Aleksander s. r. 

Minister za finance Predsednik 
Dj. Djurié s. r. ministrskega sveta, 

Videl minister 
in pritisnil državni pečat . za notranje posle 
čuvar državnega pečata, P. R. Živković s. r. 

minister pravde 
dr. Drag. S. Kojié s. r. 

§2. 
Ta zakon dobi moč z dnem razglasitve v »Službenih 

novinah«. 
V Beogradu, dne 3. novembra 1931. 

Aleksander s. r. 

Mi 
ALEKSANDER I., 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predhpg Našega ministra 
za finance in po zaslišanju Našega predsednika ministr
skega sveta 

zakon 
o izpremembi številke 2. in 6. uvozne 
tarife k predlogu zakona o obči carin

ski tarifi.* 

§ 1 . 
Številki 2. in 6. uvozne tarife k predlogu zakona o 

obči carinski tarifi se izpremenita in se glasita: 
»2 Tečmen in oves: 
1. ječmen . , , i i i i i i i i i 8 
2. oves . . i • t » « • » • « s • Л 
6. Slad vseh vrst žita izvzemši praženo 

In zmleto . 20 

6 

14.« 

Minister za finance 
D j . Djurié s. r. 

Videl 
in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. Drag. S. Kojié s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle 

P. R. Živković s. r. 

Mi 
ALEKSANDER I., 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za finance in po zaslišanju Našega predsednika ministr
skega sveta 

zakon 
o dopolnitvi točke 6. občih pripomb k 
XV. delu uvozne tarife predloga za

kona o obči carinski tarifi.* 
§ i . 

Točka 6. občih pripomb k XV. delu uvozne tarife 
predloga zakona o obči carinski tarifi se ižpremeni in 
se glasi: 

»Predmeti in material za sestavljanje in popravlja
nje strojev, parnih kotlov, aparatov, instrumentov, pri
prav, orodja, strelnega orožja, železnih konstrukcij, 
vagonov, vagončkov in dresin, avtomobilov, motociklov, 
velocipedov, aeroplanov, aerostatov, ladij, vlačilcev, 
tankov in pontonov so prosti carine, če se ne izdelujejo 
v zadostni količini v državi, kadar jih uvažajo osebe in 
podjetja, ki izdelujejo ali popravljajo omenjene pred-: 
mete, in sicer s pogoji, ki jih predpiše minister za 
finance.« 

§ 2 . 

Ta zakon dobi moč z dnem razglasitve v »Službenih 
novinah<. 

V Beogradu, dne 3.. novembra 1931. 

Minister za finance 
Dj. Djurié s. r. 

Videl 
tn pritisnil državni p<>čat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. Drag. S. Kojié s. r. 

Aleksander s. 
Predsednik 

ministrskega sveta, 
minister 

za notranje posle 
P. R. Živković s. r. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« 2 dne 
12. novembra 1931., št, 265/LXXXIII/580, 

• »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
12, novembra 1931, št. 265/LXXXIII/581. 
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Uredbe osrednje vlade. 
8. 

Na podstavi § 26. zakona o zdravnikih specialistih za 
bolezni ust in zob in o zobnih tehnikih predpisujem spo
razumno z ministrom za notranje posle in ministrom za 
trgovino in industrijo 

pravilnik 
za uporabo §§ 10., 17., 18. in 19. zakona 
o zdravnikih specialistih za bolezni 
ust in zob in o zobnih tehnikih z dne 

18. novembra 1930.* 
• Člen 1. 

Osebe, ki so dobile do dne, ko je stopil v veljavo 
zakon o zdravnikih specialistih za ustne in zobne bo
lezni in o zobnih tehnikih,** dentistično diplomo, niso pa 
še pridobile pravice do dentistične prakse, zadobe to 
pravico, če se prijavijo v šestih mesecih k izpitu in ga 
opravijo v nadaljnjih šestih mesecih pred komisijo, ozna
čeno v § 19. zakona. Dokazati morajo, da so bili'pred-
pisno vpisani v dentistično šolo, da so poslušali preda
vanja najmanj tri semestre, da so v tem času praktično 
delali in po opravljenem izpitu dobili diplomo; razen 
tega morajo z uradnimi listinami našega predstavnika v 
dotični državi ali njenih oblasteh dokazati, da so zgoraj 
označeni čas dejanski prebili v dotični državi. Priznajo se 
samo one diplome, ki so jih izdale dentistične šole, ki 
imajo značaj javne šole, in sicer v državi, kjer obstoji 
stan dentistov. 

Člen 2. 

Naziv tehnika dentista in pravico do dentistične 
prakse morejo pridobiti: 

1. Zobni tehniki, ki so po prej veljavnih zakonih do 
dne 1. oktobra 1930. pridobili posebno zobno-tehnično 
koncesijo za snemanje odtiskov in prirejanje protez, kron 
to moetičkov v ustih pacijentov. 

Za koncesijo se smatra tudi vsak drug oblastveni 
akt (obrtnica, odobritev), ki daje po zakonskih predpisih 

-na dotičnem področju pravico do talce zobnotehnične 
prakse. 

2. Zobni tehniki, ki so se bavili, preden je stopil 
ta zakon v veljavo, 15 let z zobno tehniko bodisi kot 
pomočniki ali samostojno in so od teh 15 let vsaj 10 
let opravljali delo v ustih bodisi samostojno bodisi v ordi
naciji zobnih zdravnikov, dentistov ali zobno-zdravniških 
ustanov. Po tej zakonski odTedbi se kandidatu v to ste
b l o let ne morejo šteti tudi 8 leta dela, ko se je učil. 
število let, določenih s to odredbo, se mora dokazati: 

1. e potrdilom stanovske organizacije; 
2. e potrdilom krajevnega občega upravnega obla-

f ^ U P r ^ t o p n j e o delu, ki ee zahteva po tem ölenu; 

* t u ž b e n e novine kraljevine Jugoslav™* z dne 
i», marca 1931., št. 62/XVIII/112. - Upoštevan je po-
e S x / l a 1 U Ž b e n e novine« z dne 21. marca Ì93L, števC 

!** >Službem Lists ài. ВДб i* Д._Ј.аЗа, 
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3. s potrdilom davčnega oblastva, da je prijavil za 
to dobo svoje delo zaradi davčne odmere in da je davek 
za omenjeni čas plačal. 

Ce je pa delal v ordinaciji zobnih zdravnikov den
tistov ali zobnozdravniških ustanov, mora predložiti tudi 
njih izvirno potrdilo, izdano -pri krajevnem občem uprav
nem oblastvu prve stopnje. Ce je zobni zdravnik ali den
tist, pri katerem je delal, umrl, izda to potrdilo krajevno 
obče upravno oblastvo prve stopnje na podstavi izpoved-
be dveh verodostojnih državljanov. Cas, prebit na delu 
v drugih državah, se ne sme vštevati v zahtevano število 
et razen osebam, omenjenim v § 23. zakona o zdravni

kih specialistih za bolezni ust in zob in o zobnih tehni
kih z dne 18. novembra 1930. 

3 Zobni tehniki, ki so se bavili, preden je stopil 
ta zakon v veljavo, 10 let z zobno tehniko bodisi samo
stojno bodisi ? .elom v ordinaciji zobnih zdravnikov ali 
dentistov ali zobnozdravniških ustanov in so od te*a 
casa najmanj 5 let opravljali delo v ustih, pa opravijo°v 
enem letu, ko stopi ta zakon v veljavo, dentistični izpit. 
Po tem roku se sme izpit samo enkrat v nadaUjnjih petih 
mesecih ponoviti; med tem časom pa ne smejo vršiti 
samostojne dentistične-tehnične prakse. V ta rok desetih 
et se ne smejo šteti triletni rok učenja, niti ona leta, 

ki jih je prebil pri dragih zobnih tehnikih. Način doka
zovanja časa, prebitega na delu bodisi z zobno tehniko 
bodisi v ustih, je isti kakor pri drugih zobnih tehnikih 
Po opravljenem izpitu smejo dobiti krajevno pravico za' 
dentistično prakso samó v krajih, kjer ni zdravnikov spe
c i a l i s ^ za ustne in zobne bolezni a]i zobnih zdravnikov 
niti jih m v neposredni okolici teh krajev. Obseg okolico 
za poedina mesta določi ban po zaslišanju njemu dode
ljenega sanitetnega sveta. 

. Kanf?*Vl. p o d t o 6 k a m i U 2. in 3. tega člena mo
rajo predložiti razen že zgoraj omenjenih potrdil tudi 
se te-le dokaze: 

a) da so podaniki krafljevine Jugoslavije; 
b) da so zgostili svoji vopi obveznosti«' 

^ c) da niso kaznovani zaradi nobenega ' onečaščujo-
cega ali kaznivega dejanja; 

_ č) da so telesno in duševno zdravi, zlasti da ne bo-
iujejo za nobenp kronično nalezljivo boleznijo 

Kar se tiče1 stanovskega reda in pritožb dentistov 
se smejo tudi dentisti-tehniki pritoževati samo v obsedni! 
ki velja tudi za zdravnike. 

Člen 3. • 
Ko mine rok, določen v § 25. zakona o zdravnikih 

specialistih za bolezni ust in zob in o zobnih tehnikih z 
dne 18. novembra 1930., pošljejo kraljevske banske upra
ve in uprava mesta Beograda prijave z vsemi listinami 
ministrstvu za socialno poetiko in narodno zdravje 

Ministrstvo določi komisijo 4 članov, in sicer enega 
upravnega uradnika iz ministrstva in tri zobne zdrav
nike, predstavnike zdravniških zbornic v Beogradu Za
grebu in v Ljubljani. ' 

_ Ta: komisija pregleda vse listine in ugotovi, aH ustre
zajo predpisom, zakona o zdravnikih specialistih z a bo-
ezm ust m zob in o zobnih tehnikih z dne 18. novembra 

1У30., ш poda o tem ministrstvu za socialno politiko in 
narodno zdravje poročilo. 

Rešitev izda minister o vsakem predmetu posebej in 
so rešitve izvršne. » F J 

Člen 4. 
Kandidati, ki jim je dovoljeno opravljanje dentisti 

enega izpita, opravljajo ta izpit pred komisijo, ki jo določi 
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minister za socialno politiko in narodno zdravje. Komi
sijo sestavljajo predstavnik ministrstva kot predsednik 
m dva člana izpraševatelja, in sicer en profesor stomat1*-
logije na medicinski fakulteti in en zdravnik specialist 
za ustne in zobne bolezni. 

Kraj, kjer se opravljajo izpiti, odreja minister. 

, Člen 5. 

Dentistični izpit sestoji iz praktičnega in teore
tičnega dela. 

Če pade Kandidat iz enega dela izpita, opravlja dru
gič oba oela. 

A/Praktični del izpita ©bseza: 

a) O p e r a t i v n i d e l o h r a n j a n j a z o b , 
namreč: 

Zdravljenje korenine, polnjenje koreninskih kana
lov, plombiranje zob s silikatnimi zmesmi, z amalgamom, 
zlatom (kovane plombe) in s porcelanom. 

b) Izdiranje zob s krajevno in regionalno anestezijo. 
c) Priprava zob in korenin za krone in mostičke. 

Izdelava krone, treh četrtin krone, Tankejeve polukrone, 
zob z vijakom, Richemondove krone in Jakettove krone, 
izdelava mostičkov, fiksacija pioroičnih zob, izdelava cele 
čeljusti (protez) iz kavčuka in kovine, izdelava podprte 
proteze. 

B. Teoretični del Izpita obseza: 

a) O b б i d e 1 : 

Anatomija glave, srce in glavne krvne žile, krvni 
obtok. Obči pojmi iz histologije, fiziologije, patologije, 
bakteriologa je. 

b) P o s e b n i d e l : 
Anatomija in histologija zôb, postanek, razvoj in po

ganjanje zob. Topografija zob, artikulacija, fiziologija žve
čenja, slina, slinavke, jezik, žrelo, bezgavki. 

P a t o l o g i j a : Obči pojem hiperemije in vnetja in 
vzrok njih nastanka, atrofija in hipertrofija, nekroza-
gangrena, bolezni ust, obolelost žlez, zobna gniloba (ca
ries): vrste, faze in nastanek. 

Obolelost zobovine, pokostnice in paradentalne tka
nine, sepsa. Higiena ust in zob, aseptika in antiseptika. 
Uporaba protetike, indikacija in kontraindikacija. Sok in 
anemija, razlikovanje te od onega, kakor tudi prva 
pomoč. 

У Beogradu; S, it. 3820/3L 

Minister za eociaflno politiko 
in narodno zdravje 
Nikola Preka a. ђ, 

•*45 

Na podstavi členov 13. do 21. zakona o merah, njih 
rabi v javnem prometu in nadzorstvu nad njimi* pred
pisujem 

pravila 
o obliki, sestavi in o načinu, po kate
rem se oznamenujejo kadi za tropine 

in o mejah njih točnosti.** 
. Člen 1. 

2a rabo v javnem prometu se smejo sprejeti v pre
gled in žigosanje samo take kadi za tropine, ki &o izde
lane \ smislu teh pravil. 

Dovoljena velikost. 

Člen 2. 
Prostornina kadi za tropine mora obsegati cele hek

tolitre. 
Gradivo, oblika in sestava. 

Člen 3. 
1. Kadi za tropine se izdelujejo iz lesa z okroglim 

ali eliptičnim premerom. Največji premer, merjen na dnu 
kadi, ne sme imeti več kot eno in pol višine dotične kadi. 

2. Meja največje prostornine kadi se oznamenuje na 
štirih točkah, ki leže krajem dveh medsebojnih približno 
navpičnih premerov. Na vsaki teh štirih točk se zabijeta 
po dva žeblja, drug poleg drugega, z okroglimi, malo 
vzbočenimi glavami iz medi tako, da leži meja mere v 
višini, kjer deli gladina tekočine glave žebljev v dva 
enaka dela (dve polovici). 

3. Največja prostornina kadi se sme na prošnjo 
stranke razdeliti tudi na manjše dele, in sicer: 

a) kadi, večjih od 10. hektolitrov, v stopnje od enega 
hektolitra ali v množine celih hektolitrov; 

b) kadi do vključno 10 hektolitrov, v stopnje od 0-5 
hektolitrov, vendar samo v gornji polovici kadi. 

Tudi ta razdelitev se mora oznamenovati z žeblji na 
štirih točkah, ki leže navpično pod žeblji, ki označujejo 
največjo piostornino. Pri razdelitvi v cele hektolitre se 
oznamenuje razdelitev s po dvema zabitima žebljema, 
drugim poleg drugega, pri razdelitvi na polovice hekto
litrov pa se oznamenujejo dotične točke samo z enim žeb
ljem. Glede meje mere velja tudi tukaj opredelitev po 
gornji točki 2. 

4. Oznamenovanje največje prostornine z žeblji in 
razdelitve opravljajo organi kontrole mer pri pregledu 
in žigosanju kadi. • ' 

Oznamenovanje. 

Člen 4. 
Največja prostornina kadi se vžge na zunanji strani 

v višini meje mere in na notranji strani dna. Prostornina 
se oznaci v celih hektolitrih s' kratico >hk. Oznamenu
jejo jo pa organi kontrole mer pri pregledu in žigosanja 
kadi. 

• Zakon gi. >Uradni liste št- 252/70. Iz i. Ï928. 
** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dna 

20. oktobra 1Ö3L, ö^ 2Ö0/LXXYU/534, 
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Dovoljeni ođstopki. 

Člen 5 

1. Prostornina kadi za tropine se ugotovi pri prvem 
In občasnem pregledu s točnostjo od 1/150 dela prostor
nine. 

2. Pri kadeh za tropine, ki se rabijo v javnem pro
metu, ne sme biti med dejansko in z žigom določeno pro
stornino večji odstopek kot 1/75 del prostornine. 

3. Če je odstopek večji od odstopka, določenega v 
prednji točki 2., se mora lead vzeti iz javnega prometa 
in pred uporabo vnovič pregledati in žigosati. 

Žigosanje. 

Člen 6. 

Ob prvem in občasnem pregledu se vžge na kadi za 
tropine kronski žig poleg označb največje prostornine, 
ki so na zunanji strani kadi in na notranji strani dna. 
Pri kadeh z razdelitvijo se vžge kronski žig v višini 
prvega razdelilnega znaka od zgoraj. 

Člen 7. 

Ta pravila dobe moč dne 1. januarja 1932. po objavi 
v >Službenih novinah«. 

S tem dnem nehajo veljati odredbe členov 28. — 30. 
reda o merah za Bosno in Hercegovino. 

V Beogradu, dne 22. oktobra 1931., štev. 6713/1931. 

Minister 
za trgovino in industrijo 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

10. 

. Na podstavi čl. 20. zakona o merah, njih rabi v jav
nem prometu in nadzorstvu nad njimi* predpisujem 

pravila 
o obliki, sestavi in načinu, po katerem 

se označujejo rimske tehtnice.** 

. ' Člen 1. " 

Rimske tehtnice se smejo izdelovati v teh-le etop-
njah nosilnosti: 

10 kilogramov, / 
20 kilogramov, 
60 kilogramov, 

100 kilogramov in 
200 kilogramov. 

2. Material, iz katerega se izdeluje vzvod, sme biti 
jeklo ali kovano železo- Vzvod je raznokrak. Krajši krak 
•vzvoda (krak za breme) ima dva noža za obešanje bre-
jBfn. Radi tega sme imeti daljši krak Vzvoda (krak za 
**ko je )dv e razdelitvi. Razdelitev za manjšo obremeni-

J Zakon gL >Uradni list« št. 252/70 te 1. 1928. 
„. >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
* * julija lm-t &. Ш/ШГ/35?. 

tev se prične pri ničli in seza največ do ene četrtine cele 
obremenitve (nosilnosti) tehtnice; razdelitev za večjo 
obremenitev (popolna nosilnost tehtnice) pa se mora pri
četi vsaj pri tisti teži, s katero se konča razdelitev za 
manjše obremenitve. 

3. Krak za tehtanje sme imeti na vsaki strani samo 
eno razdelitev, čije dolžina mora biti 

pri 10 kg jakosti najmanj 300 kilogramov ' 
20 
50 
100 
200 

400 
500 
700 
900 

Najmanjša razdalja črt na razdelitvi mora biti 
pri razdelitvi 
za popolno 

nosilnost 
največ 10 dkg 

» 10 „ 

» 3° " 
„ oO „ 

1 kg 

pri razdelitvi 
za manjšo 

obremenitev 
največ 5 dkg. 

» ° » 
„ 10 „ 
„ 20 „ 

50 

pri 10 kg nosilnosti 
» 20 „ 
» 50 „ 
» loo „ 

•' ^°. ». » - «. .. - „ 
Pri rimskih tehtnicah, katerih krak za breme ima 

samo en nož, krak za tehtanje pa samo eno razdelitev, 
mora biti najmanjša razdalja črt te razdelitve iste veli
kosti, kakršna je razdalja pri razdelitvi, ki pri tehtnisi 
prav talce nosilnosti z dvema razdelitvama ustreza manjM 
obremenitvi. 

Razdelitev mora biti enakomerna. ' 
4. Jeziček mora biti z vzvodom tehtnice čvrsto zdru

žen» mora biti tako uravnan, da se more položaj ravno
težja zanesljivo ugotoviti; dolžina jezička mora biti 1/6 
daljšega kraka vzvoda. 

5. Tehtnica se sme. opremiti samo z e.io premakljivo 
utežjo v obliki jajca takò, da se na katerikoli točki raz
delitve prileze vselej na tisti način gornjemu robu kraka 
za tehtanje. Zbog tega je potrebno, da se v premakljivo 
utež namesti vzmet tako, da se ne more izvleči brez po
škodbe žiga. 

Premakljiva utež ne sme imeti noža za upadanje, 
krak za tehtanjema ne zarez. V premakljivo utež se xA> 
smejo vtikati paličice za tehtanje; opremljena mora biti 
z vdolbino za tariranje, ki se zapre s čepom iz bakra ali 
medi. Na čep se udari uradni žig. 

6. Če ima tehtnica dva noža za breme, je treba po
skrbeti s pripravno konstrukcijo, da se breme v ravno
težnem, položaju tehtnice ne more obesiti hkratu na oba 
noža. 

Rimske tehtnice se ne smejo opremiti s pripravami 
za tariranje. 

7. Za položitev bremena služi skodelica ali kavelj ki 
visi na nožih za breme. Skodelica visi na štirih železnih 
verižicah. , • 

8. Na tehtnici se napiše in označi sledeče: 
a) na krak za breme ime in priimek in bivališče pro

izvajalca; nosilnost tehtnice (10 kg, 20 kg, 50 kg itd.) in 
teža skodelice (kavlja) z verižicami in drugimi deli, ki se 
hkratu odstran ja jo e skodelico. 

b) Na skodelici ali kavlju za obešanje bremen se 
označi s številkami njena teža z verižicami in z ostalimi 
deli, 3d se hkratu z njo odstran jajo. 

9. Ob prvem pregledu se udari žig: 
a) poleg začetne in končne točke razdelitve za manjše 

In za večje obremenitve;, 
b) na glavo zakovice ali n ; cl̂ aôLo kapljico, s katero 

ee ааушае, nasjavsk m i-v-ш vasodA; 
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c) na čep, ki zapira duplino za tariranje v prema*-
ljivi uteži ali v uteži na kavlju za obešanje bremen, če 
imajo te uteži duplino za tariranje. 

Pri občasnem pregledu in žigosanju se udari žig po j 
leg začetne in končne črte razdelitve za manjše in večje 
obremenitve. 

Člen 2. 
Natančnejši konstruktivni opis in načrte za v čl 1. 

opisane rimske tehtnice izda osrednja uprava za mere in 
dragocene kovine. 

Člen 3. 
Ko dobe ta pravila moč, se sprejmejo v pregled in 

žigosanje rimske tehtnice, izdelane po prejšnjih predpi
sih (odstavek 2., 61. 4.), ki so v rabi v javnem prometu, 
samo tedaj, če imajo uradni žig 1931. ali kakega prej
šnjega leta. 

Člen 4. 
Ta pravila dobe moč na dan 1. januarja 1932. po 

objavi v >Službenih novinah<. 
S tem dnem izgube veljavo odredbe čl. 84. reda o 

merah za Bosno in Hercegovino, čl. 65. reda o merah za 
Hrvatsko in Slavonijo in naredba madžarskega mini
strstva za trgovino z dne 2. decembra 1911., štev. 84572. 

У Beogradu, dne 14. julija., štev. 4748/1931. 
Minister 

za trgovino in industrijo 
r Dr. K. Eumanudi s. r. 

11. 

Na podstavi člena 20. zakona o merah, njih rabi v 
javnem prometu in nadzorstvu nad njimi* predpisujem 

• pravila 
o obliki, sestavi in načinu, po katerih 
se oznamenujejo uteži, in o mejah njih 

točnosti.** 
Člen 1. 

Za rabo v javnem prometu se smejo sprejeti v pre
gled in žigosanje samo uteži, ki so izdelane po pred
pisih teh pravil. 

A. Trgovinske in precizne uteži. 
Dopustne velikosti. 

Člen 2. 
Uteži se smejo izdelovati v sledečih velikostih: 

a) T r g o v i n s k e : 
50, 20, 10, 6, 2 in 1 kilogram, 
50, 20, 10, 5, 2 in 1 dekagram, 
6, 2 in 1 gram. 

b) P r e c i z n e : 
20, 10, 5, 2 in 1 kilogram, 
50, 20, 10, 5, 2 in 1 dekagram, 
500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 in i gram, 
50, 20, 10, 5, 2 in 1 centigram, 
500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 in 1 miligram. 

• Snov. 
Člen 3. i 

1. Za izdelovanje uteži od 50 kilogramov vse do 1 
grama se dovoljujejo: med, bron, pakfong in vse kovine 
ter kovinaste zlitine, ki so glede trdote in odpornosti 
napram vremenskim vplivom enake spredaj navedenim 
kovinam; lito železo se sme uporabljati samo pri utežih 
od 50 kilogramov pa vse do 50 dekagramov. 

2. Uteži, manjše od grama do vključno 10 miligra-
mov, se izdelujejo iz platine,, srebra, niklja, novega sre
bra, aluminija in aluminijevega brona; uteži od 5, 2 in 1 
miligrama pa iz aluminija ali iz kovine ali kovinaste 
zlitine, ki imajo gostoto ali odpornost napram zunanjim 
vplivom kakor aluminij. 

Oblika. 

Člen 4. 

a) P r e c i z n e u t e ž i . 

1. .Precizne uteži od 20 kilogramov do 1 grama mo
rajo imeti obliko odsekanega stožca z zaokroženimi ro
bovi na zgornji in spodnji strani. Spodnja osnovna plo
skev stožca mora biti manjša od gornje površine. Uteži 
20, 10 in 5 kilogramov imajo glavo ali čvrst obroč, 
manjše od 2 kilogramov vse do 1 grama pa samo glavo. 
Njih razmerja so po priliki ta-le: pri utežih od 20 kilo
gramov do 50 dekagramov znaša premer osnovne plo
skve 0-85-ti del premera gornje površine; višina je ena
ka srednjemu premeru; pri utežih od 20 dekagramov 
do 1 grama je premer osnovne ploskve 0/8 del premera 
gornje površine; višina je enaka polovici srednjega 
premera. 

2. Precizne uteži od 50 centigramov do 1 miligrama 
se izdelujejo v obliki četverokutne ploščice z robom, ki 
je navzgor zavit. Dovoljeno je izdelovati uteži 50 in 5 
centigramov v obliki pravilnega peterokotnika, uteži 10 
in 1 centigrama pa v obliki pravilnega trikotnika. 

3. Glavna razmerja preciznih uteži iz medi in po
dobnih kovin v velikosti od 20 kilogramov do 1 grama 
so za predpisane oblike, pri srednji gostoti medi 8"4, 
ta-le: 

• Zakon gl. >Uradni list< št. 252/70 iz leta 1928. 
** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

29. juMja 1931.J štev. 170/LV/367, 

Naziv 
razmerja 

Visina . . 

Premer 
gornje 
ploskve . 

Premer 
osnovne 
ploskve . 

20110| 5 | 2 | 1 

kilogramov 
501201101 5 | 2 | 1 

dekagramov 

.6 | 2 1 

gramov 

milimetrov 

113(113 

156 

132 

123 

104 

90 

98 

83 

"бб 

71 

60 

52 

67 

48 

41 

45 

38 

20 

44 

85 

15 

34 

27 

12 

27 

22 

9 

20 

16 

7 

16 

13 

6 

18 

10 

3 

11 

9 

2 

9 

7 

4. Glavna razmerja preciznih uteži iz litega železa 
v velikosti od 20 kilogramov do 60 dekagramov so za 
predpisane oblike, gri srednji 'gostoti železa 7*15, ta-le: 
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Naziv razmerja 

Višina . . . . . 

Premer gornjo ploskve 

Premer osnovne ploskve 

1 20 

1 
162 

16Ó 

140 

10 | 5 | 2 

kilogramov 

milimetrov 

.120 

130 

111 

94 

102 

87 

70. 

7 5 ' 

64 

1 

55 

60 

51 

50 1 
delta- 1 
gramov 

44 

47 

40 

b) T r g o v i n s k e u t e ž i . 
5. Neponikljane trgovinske uteži iz litega železa 50, 

20, 10 in 5v kilogramov imajo v glavnem obliko odseka
nega stožca, čigar višina je približno enaka premeru 
osnovne ploskve; premer zgornje ploskve mora biti pri
bližno 0-95 del premera osnovne ploskve. Te uteži imajo 
kovane železne obroče okrogle oblike za prijemanje. Na
stavek, v katerega je napeljan ta obroč, mora biti vlit s 
snovjo, iz katere je utež. Zgornja ploskev uteži ima tako 
obliko, da se more obroček položiti v vdolbino, ki je na
pravljena v ta namen. •. 

6. Glavna razmerja v prednji točki 5. navedenih 
uteži so pr i srednji gostoti železa 7 1 5 — la-le: 

Naziv razmerja 

Višina , 

Premer gornje ploskve , 

Premer osnovne ploskve 

50 20 10 
kilogramov 
milimetrov 

235 

199 

209 

161 

152 

160 

128 

121 

100 

96 

127 , 101 

7. Trgovinske uteži 50, 20, 10 in 5 kilogramov iz 
medi in drugih kovin, kakor tudi vse ponikljane uteži 
iste velikosti imajo obliko valja z glavo ali z močnim 
obročem; višina valja je približno 11/10 njegovega pre
mera. 

8. Trgovinske uteži 2 in 1 kilograma in 50 dekagra
mov imajo, neglede na svojo snov, obliko valj% z glavo; 
vižina valja je enaka premeru. 

9. Uteži od 20 dekagramov do 1 grama imajo obliko 
okrogle ploščice z glavo s temi-le razmerji: 

Naziv razmerja 

Premer ploščice . . 

20, 1 10 | 5 ' | 2 | 1 
dekagramov 

5 | 2 | 1 

gramov 

milimetrov 

39 31 25 20 16 14 11 9 

• j ,v.iŠina Ploščice'zavisi od gostote snovi, iz katere se 
iïdelu]ejo te uteži. 

10. Od. prej določenih razmerij se dovoljujejo od-
stopki ki ne vplivajo znatno na predpisano obliko in ne 
znaša i • več kot + 2 milimetra pri razmerjih, večjih od 
40 mi i. ч etrov, in + 1 milimeter, pri razmerjih do 40 mi
limetrov. 

Sestara. 

Člen 5. 

1. Uteži se morajo izdelovati iz enega komada in iz 
ene in iste enakovrstne in masivne snovi. Samo pri vli

tih železnih utežih se dovoljuje izdelava obroča ali ušesca 
iz kovanega železa. Nastavek za obroč in ušesce uteži se 
morata zliti s snovjo samo, iz katere je utež; nastavek'ne 
sme segati preko gornje ploskve uteži. 

2. Vse uteži v velikosti od 50 kilogramov do 50 deka
gramov morajo imeti v svoji notranjosti sorazmerno du
plino za uravnavanje (justiranje) z okroglim žlebom, ki 
vodi na površino uteži in ki se zapira s kovinastim če
pom. Žleb dupline za uravnavanje mora voditi pri vseh 
preciznih utežih ter pri trgovinskih utežih od 50 do 5 
kilogramov na gornjo ploskev uteži, pri trgovinskih ute
žih od 2 kilogramov do 50 dekagramov pa na spodnjo 
ploskev uteži. 

, Žleb se zožuje od površine v notranjost uteži v obliki 
stožca, in sicer za vsakih 10 milimetrov globine za 3 mili
metre v premeru. Duplina za uravnavanje mora biti do
volj velika, da sprejme potrebne snovi za uravnavanje in 
da se lahko izenačijo manjše izpremembe v uteži, ko se 
pojavijo pri rabi. Zgornji premer žleba (kanala) za urav
navanje znaša pri trgovinskih utežih od 50 kilogramov 
do 50 dekagramov in pri preciznih utežih-od 20 do 5 
kilogramov najmanj 12 in največ 18 milimetrov, pri pre
ciznih utežih od 2 kilogramov do 50 dekagramov pa naj
manj 7, toda največ 10 milimetrov. Cep, s katerim se ta 
žleb zapira, mora biti meden ali bakren. Zgornja plo
skev čepa mora biti enaka s površino uteži, tako da se 
čep ne more odpreti in da se žig ne pokvari. Zgornja 
ploskev čepa je lahko največ 1 milimeter izpod ploskve 
uteži, nikakor pa ne iznad nje. 

3. Duplina za uravnavanje se sme namesto s čepom 
v obliki stožca zapirati z vijakom, ki se mora zavarovati 
z vtisnjeno okroglo svinčeno ploščico, na katero se pri
tisne žig. Svinčena ploščica se da v duplino v obliki stož
ca, ki je vrezana deloma v glavo vijaka, deloma pa v 
sam.° u t e ž > Z u n a n J a ploskev uteži in vijaka s svinčero 
ploščico morata biti v isti ravnini. Notranji premer vi
jaka v žlebu je pri utežih od 50 do 5 kilogramov naj
manj 8, toda največ 13 milimetrov, pri utežih od '2 kilo
gramov do 50 dekagramov pa najmanj 4-5, toda največ 
10 milimetrov. Premer glave vijaka mora biti dvakrat 
večji od zunanjega premera vijaka. 

; 4. Uteži iz litega železa se morajo prevleči z znščif-
naj plastjo, da ne rjave. Ta plast mora biti črne barve, 
tahka in vžgana v površino uteži. Pri takih utežih se sme 
njih površina, preden se prevleče s spredaj omonjei'o 
plastjo, deloma ostružiti, vendar tako, da pri tem obdel •>-
vanju ne zgube predpisane oblike, določene z litjem. 
Uteži iz litega železa, kojih vsa površina še ostruzi Hi 
zgladi, se sprejmejo v pregled in žigosanje samo ted-j, 
kadar imajo trajno kovinsko prevlako. 

5. Uteži, ki niso izdelane iz litega železa, se mora :o 
v celoti ostružiti ali zgladiti, tako da je vsa njihova j• >-
vršina, izvzemši napisa, povsem gladka in ravna. Ta 
gladka površina se sme obdati s kovinsko prevlako. Pre
vlaka mora biti cela, brez presledkov, odporna zoper 
vremenske vplive, čvrsto pritrjena na površino uteži, t. j . 
ne^sme se odkrhniti, počiti ali luščiti, niti izrabiti pri 
rabi uteži. Biti mora čvrsta, površina pa gladka kakor 
ogledalo. To velja zlasti za precizne uteži. 

Uteži, na kojih površini bi se zapazili sledovi pile ali 
ki bi imele večje luknjice, vdolbine ali ki bi bile od-
krhane, pa bodisi da je vse to izpolnjeno š čimerkoli, se 
ne smejo sprejeti v pregled in žigosanje. Prav to velja 
tudi za uteži, kojih deli bi se nadomestili, če bi jih ne 
bilOj s topljenjem, 



20 1. SOS» 

V pregled in žigosanje se ne sprejmejo niti uteži, 
kojih spodnja ploskev ima izbočene robove, bodisi da so 
zliti ali izdelani s struženjem. 

Oznamenovanje. 

Člen 6. 

1. Masa se mora na utežih oznamenovati v kilogra
mih, dekagramih, gramih, centigramih in v miligramih s 
kratico, in'sicer: pri.ytih železnih utežih 2 in 1 kilograma 
in 50 dekagramov z izbočenimi, pri vseh drugih.z vdol-
benimi črkami. Pri drobnih utežih 5, 2 in 1 miligrama 
zadoščajo številke kot označba. 

'" 21 Uteži do 1 kilograma se oznamenujejo v kilogra
mih, uteži od 50 do 1 dekagrama v dekagramih, 5, 2 in 
1 grama v gramih, 50, 20, 10, 5, 2 in 1 centigrama v 
centigramih, 5, 2 in 1 miligrama pa v miligramih. Pre
cizne uteži od 50 do 1 dekagrama se lahko oznamenujejo 
v gramih, od 50 do 1 centigrama pa v miligramih. 

3. Označbe se smejo napraviti na plašču, na zgornji 
ploskvi ali na glavi. Napraviti se morajo na vseh utežih 
tako, da ostane dovolj prostora za žigosanje. Drugih 
označb uteži ne smejo imeti. 

Dovoljeni odstopki glede teže uteži. 

Člen 7. 

1. Ob prvem pregledu se ne dopuščajo večji odstop
ki, kakor ti-Ie: 

a) P r i t r g o v i n s k i h u t e ž i h : 

od 60 
» 

n 

20 
10 
5 
2 
1 

kK 
)» 
» 
« . 
J» 

» 

10 
4 
2 
1 

500 
300 

K 
ff 
K 
K 
mg 
» 

od 50 dkg 200 mg 
20 
10 

5 
2 
1 
5 
2 
1 

n 

n 

1» 

ffr 

100 
50 
40 
20 
16 
10 
6 
4 

D) P r i p r e c i z n i h u t e ž i h 

od 20 kg 2 gr 
. » 1 0 - •.•!•» . 

„ 5 „ 600 mg 
'". 2 „-250 „ 
. ' 1 . 160 v 
„. 50 dkg 100 л 

. 20 „ 50 „ 
„ 10 „ 26 „ 
„ 5 , 20 » 
„ 2 „ 10 „ 
» ...1 м 8 » 

od 6 gr 
2 . , 
1 n 

60 cg 
20 „ 
10 „ 
5 „ 
2 „ 
1 » 
6 mgO'3 
2 „ 0-2 
1 „ O'l 

6 mg 
3 „ 
2 
2 

: 1 
1 

0-6 
о-б 
0-5 

. 2. Pri občasnem pregledu se smejo dovoliti pri trgo
vinskih utežih z odprtino za tariranje trikrat večji, pri 
manjših trgovinskih štirikrat večji, pri preciznih utežih 
vse do 1 centigrama pa dvakrat večji odstopki od tistih, 
ki so predpisani za prvi pregled. 

Torej; . . . . . . . . 

Utež 

50 kg 
20 „ 
10 „ 
5 ч 
2 * 
1 „ 

50 dkg 
20 „ 
10 „ 

1 ,. 
5 
2 
i ;; 

60 cg 
20 „ 
10 „ 

5 » 
2 „ 
1 « 

e 

Meja ođstopka pri 

trgovinskih 

e 30 
12 
6 „ 

, 3 n 
1'5„ 

900 mg 
600 „ 
400 .„ 
200 „ 
160 „ 
80 „ 
60 „ 
40 ,, 
24 „ 
16 „ 

preciznih 

4 g 
2 , 
1 ,. 

500 mg 
300 „ 
200 ч 

100 „ 
50 „ 
40 „ 
20 „ 
16 „ 
10 „ 
6 ., 

1 " 
4 » 
2 „ 
2 „ l " 
1 * 

Glede uteži, ki so lažje kot 1 centigram, veljajo od
stopki za prvi pregled. 

3. Raba uteži v javnem prometu se kaznuje, če je 
odstopek dvakrat večji od odstopkov, ki so predpisani za 
občasen pregled. ..-. • 

Žigosanje. 
Člen 8,- •- , • ' 

1. Uteži z duplino za uravnavanje se opremijo ž ži
gom na kovinastem čepu, uteži brez čepa pa se žigosajo 
na zgornji ploskvi, uteži v obliki ploščice se žigosajo na 
tisti strani, kjer je znak. 

Uteži s čepom v obliki vijaka (čl. 5., točka 3.) se ži
gosajo na okrogli svinčeni ploščici, ki zavaruje vijak zo
per navijanje. 

2. Pri občasnem pregledu se opremijo z žigom uteži 
z duplino za uravnavanje na železnem obroču, odnosno 
na glavici, uteži, uteži brez dupline za tariranje pa na 
zgornji ploskvi; če bi tam ne bilo prostora, pa na spod
nji ploskvi. Pri utežih pod 50 centigramov odpade-žigo
sanje pri občasnem pregledu. 

v 

B. Uteži za posebne namene. 

a) U t e ž i za f e r b e n k s o v e . t e h t n i c e . 

Člen 9 
Uteži v obliki škripca (kolesc), ki pripadajo sistemu 

lerbenksovih tehtnic, se prejemajo v prvi, kakor tudi v 
vnovični pregled tudi same zase brez. tehtnice, dočim se 
prejemajo ob občasnem pregledu samo s tehtnico, na ka
teri sé uporabljajo. 

' Člen 10, 

Za prvi pregled in žigosanje-se sprejmejo samo tiste 
uteži tehtnic ferbenksovega sistema, ki imajo lastno težo 
2 kg, 1 kg, 50 dkg, 20 dkg ali 10 dkg. Te uteži se izdelu
jejo: 2 kg, 1 kg in 50 dkg iz litega železa, 20 in 10 dk'g 
iz medi. Oblika uteži je valj (pri utežih iz litega železa 
z majhno kapaciteto) e pripravno vsekano odprtino za 
obešanja ' ••'..-...-••••'• ...... : : . . ( . .v.:; 
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Uteži iz litega železa imajo na zgornji in na spodnji 
ploskvi duplino za tariranje. Take dupline smejo imeti 
tudi uteži te vrste iz medi. ' 

Te dupline za tariranje se zapirajo s čepi iz medi, 
kojih površina mora biti v isti ravnini s površino uteži. 

Člen 11. 

Uteži, ki spadajo k tehtnicam ferbenksovega sistema 
morajo imeti napise iz vdolbenih izli tih črk, ki ozna
čujejo: \ 

1. težo, ki jo tehtajo v kilogramih'; 
2. razmerje odnosa, t. j . prenos tiste tehtnice, na 

kateri meri dotična utež težo, označeno pod 1. in 
3. nazadnje v oklepaju v skrajšani obliki (kratici) 

lastno težo uteži. 

Člen 12. 

Konstruktivne načrte ferbenksovih tehtnic, njihova 
razmerja in mesta, na katera se pritisne uradni žig, 
predpiše v svojih navodilih. osrednja uprava za mere. 

Glede sestave in izdelave veljajo predpisi člena 5., 
točk 1., 4. in 5-. teh pravil. 

Člen 13. 

Osrednja uprava za mere in dragocene kovine izda 
odredbe ò prehodnem žigosanju uteži ferbenksovih teht
nic, k i ne ustrezajo predpisom teh pravil in so v pro
metu, Ì 

Člen 14. 

Glede . odstopkov, dovoljenih v teži ferbenksovih 
uteži, veljajo predpisi točk l . a , 2. in 3. čl. 7. teh pravil. 

b) K a r a t n e u t e ž i. 

Člen 15, 

Za tehtanje dragocenih kamenov in pravih biserov 
se smejo sprejeti v pregled in žigosanje karatne uteži 
meterskega sistema: skrajšana označba jim je: mk. 

Člen 16. 

Karatne uteži se smejo izdelovati samo v teh-le 
velikostih: 

5O0 karatov = 100 gramov' 
200 karatov = 40 gramov 
100 karatov = 20 gramov 

50 karatov = 10 gramov 
20 karatov = 4 grame 
10 karatov = 2 grama 

• 5 karatov. = 1 gram 
2 karata = 4 decigrami 
1> karat = 2 decigrama 
0-5 karata = 1 decigram 
0-2' karata = 4 centigrami 
0-1 karata = '2 centigrama 
0-05 karata = 1 centigram 
Q"02 karata = 4 miligrami 
0-01 karata — 2 miligrama 

,_ Skrajšana označba »mk« se napravi na zgornfl plo-
sKv^uteži z vzdplbenimi Črkami po načrtih, ki jih izda 
osrednja uprava z a m e r e in dragocene kovine. 

l , * V P r i U t e ž i h ^ 0 6 ' °"02 i n a 0 1 k a r a t a o z n a č b a >mk< 
ranep odgađaj zfkdoSßajo samo številke: (*05г 0-02 in 0/01.. 
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Člen 17. 

Karatne uteži se izdelujejo počenši od 500 mk do 
vključno 5 mk iz niklja ali ponikljane ali pozlačene medi; 
od 2 mk do 001 mk iz aluminija. Karatne uteži od 
uOO mk do vključno 5 mk se izdelujejo v obliki odseka
nega stožca z zaokroženimi robovi na zgornji' in spodnji 
strani. Njih razmerja in podrobnejša oblika in mesto, ka
mor naj se pritisne uradni žig, določi z načrti in tabe
lami dimenzij osrednja uprava za mere. 

_ Uteži od 2 mk do 0-01 mk imajo obliko šesterokotne 
ploščice z navzgor zavitim robom. Glede drugih pogojev 
veljajo tudi za karatne uteži obči predpisi za "uteži. " 

Člen 18. ' . 

1. Pr i prvem pregledu karatnih uteži se ne dopu
ščajo večji odstopki od teh-le: 

pri 500 mk = 25 miligramov, 
pr i 200 mk = 20 miligramov, 
pri 100 mk = 10 miligramov, 
pri 50 mk — 8 miligramov, 
pri 20 mk — 4 miligrami, ' : 

pri 10 mk ~ 3 miligrami, 
pri 5 mk = 2 miligrama, 
pri % 1 in 0-5 mk - Ì miligram, 
pri 0-2, 0-1 in 0-05 mk = 0'5 miligramov. 

Pri 0-02 in O'Ol mk.se zahteva, da nimata dve uteži 
0 02 mk in ena utež 0-01 mk skupaj večjega odslopka 
kot 0-05 miligramov; dalje, da se dve skupini"uteži enaj;e 
teze, sestavljene iz teh uteži, medsebojno ne razlikujeta 
vidno. 

Pri občasnem pregledu se dopuščajo ti-le največji 
odstopki: 

pri 50 mk = 50 miligramov,, 
pri 20 mk = 40 miligramov, 
pri 100 mk = 20 miligramov, 
pri 50 mk = 16 miligramov, 
pri 20 mk = 8 miligramov, 
pri 10 'mk = : 6 miligramov, 
pri 5 mk = 4 miligrami, '. " 
pri 2, 1 in 0-5 mk = 2 miligrama, 
pri 0-2, 0 1 in 0-05 mk = 1'miligram. 

Za karatne uteži 002 in 0-01 mk veljajo odstopki za 
prvi pregled. 

ji. Raba karatnih uteži v javnem prometu se kaznu
je, če.so odstopki dvakrat večji kakor odstopki. ki » 
predpisani za občasni pregled. 

Člen 19. 
Ko dobe ta pravila moč. se sprejmejo v pregled in 

žigosanje uteži, ki so izdelane po prejšnjih predpisih 
(odstavek 2., čl. 20.) in ki so v rabi. v javnem prometu, 
samo. tedaj, če so opremljene z uradnim žigom leta 1931 
ali kakega prejšnjega leta. > 

Člen 20 

Ta pravila dobijo moč dne 1. januarja 1932 po -чх-
glasilvi v »Službenih novinah«. 

S tem dnem nehajo veljati odredbe Čl. 71. do 76 
reda o merah za Bosno in Hercegovino in čl 43 do 56* 
reda o merah za Hrvatsko in Slavonijo. ' , 

V Beogradu, dne 22. julija 1931., št. 4939/31. 

Minister za trgovino in . 
industrijo 

t dr. K. Kumanudi s. j , 
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12. 

Na podstavi § 1. zakona o kontroli kmetijskih pri
delkov in sporazumno z ministrom za poljedelstvo pred
pisujem ta-le 

pravilnik 
o kontroli kakovosti konoplje.* 

I. Konopna področja. 

Člen 1, 
Odredbe tega pravilnika veljajo samo za konopna 

področja, označena v členu 2. tega pravilnika. 

Člen 2. 
Za konopna področja po tem pravilniku se smatrajo: 
1. dunavsko področje, ki obseza, valpovski, osješki, 

vukovarski, šidski, rumski, batinski, apatinski, sombor-
ski, bačko-topolski, kulski, odžaški, bačko-palanški, ilo-
ški, novosadski, žabaljski, titelski in veliko-bečkereški 
srez; in 

2. moravsko področje, ki obseza niški, dobriški, pro-
kupški, leskovški, vlasotinški, jablanski,- poljanski, 
pčinjski, preševski in masuriški srez. 

Minister za trgovino in industrijo sme sporazumno 
z ministrom za poljedelstvo razširiti po predlogu pri
stojnih banov konopna področja tudi na druge sreze. 

II. Spravilo in prirejanje konopljine-
Člen 3. 

Cas za pospravo konopljine določi za vsak srez pri
stojno upravno oblastvo po zaslišanju kmetijskega refe
renta in predstavnikov prizadetih trgovskih in proizvod -
niških ali zadružnih organizacij. 

Dan, ko se sme pričeti spravljanje konopljine, obja
vijo vsi opštinski sudovi v dotičnem srezu. 

Prepovedalo je spravljati konopljino pred dnem, 
določenim za spravilo. 

Kdor spravlja konopljino pred tem dnem, s© ka
znuje z denarno kaznijo do 500 dinarjev. 

Člen 4. 
Spravilo konopljine se vrši tako, da se kosi (žanje). 
Prepovedano je pukati konopljifio s korenino. 
Kdor ravna zoper to, se kaznuje z denarno kaznijo 

do 500 dinarjev. 
Člen 5, 

Pobrana konopljina se ne sme goditi (močiti) pred 
pretekom dveh tednov od dne spravila. 

Goditev (namakanje) konopljine se opravlja po kra
jevnih razmerah v tekoči vodi, čistih lokvah ali posebej 
prirejenih godilnicah (namakalnicah) tako, kakor pred
piše pristojna banska uprava po zaslišanju predstavni
kov prizadetih trgovskih in proizvodniških organizacij. 

Te predpise objavi v obliki naredbe vsak opštin
ski sud v konopnem področju. 

Kdor ravna zoper te predpise, se kaznuje z denarno 
kaznijo do 1000 dinarjev. 

• >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
11. aprila 1931., št. 81/XXV/184. — Upoštevan je po
pravek >Službene novine< z dne 10. julija 193L, št. 
154fLI/341, 

Člen 6. 
V času od dne 1. aprila do dne 31. oktobra se pre

poveduje umetno sušenje konopljine v sušilnicah. 
Umetno sušenje izven tega časa se vrši na način, 

ki ga predpiše pristojna banska uprava. 
Kdor ravna zoper to, se kaznuje z denarno kaznijo 

do 1000 dinarjev. 
Člen 7. 

Trenje konopljine zaradi dobivanja vlakna (konop
lje) se sme opraviti tako po goditvi (namakanju) kakor 
tudi pred goditvijo (namakanjem), če je konoplja dobro 
posušena. 

Člen 8. 
Preden se začne konoplja spravljati, izdajo pristojne 

banske uprave za sreze konopnega področja po tem 
pravilniku navodila o spravilu in prirejanju konopljino. 

Ta navodila mora objaviti vsak ODŠtinski sud, v 
čigar področju se konoplja prideluje. 

Člen 9. 
Sreski kmetijski referenti v konopnih področjih mo

rajo skrbeti za izvrševanje predpisov tega pravilnika 
in navodil banske uprave (člen 8.). 

V ta namen morajo obiskovati zlasti v času, ko se 
konopljina spravlja, godi (namaka), suši in tare, vse 
proizvodniške kraje, prirejati praktična predavanja in 
proizvodnike osebno navajati na pravila in umno delo. 

III. Sortiranje, vkladanje in oznamenovanje 
konoplje. 
Člen 10. 

Konoplja, ki se izvaža na trg ali naklada v vagone 
in ladje, mora biti v povesmih, povezanih v šope ali 
zloženih v bale. 

Konoplja v povesmih kakor tudi v balah ne sme 
biti mešana, črna z belo, pisana z enobarvno svetlo, 
zdrava s plesnivo, kratka z dolgo. 

Povesma morajo biti enostavna, z malimi, toda ne 
zloženimi glavami. Konci povesem morajo biti ne po
vezani, ampak porezani in dobro očiščeni, pazderja in 
odpadkov (potirkov). 

Bale ne smejo imeti tujih stvari in morajo biti tako 
zložene, da se lahko natovarjajo. 

Motvoz za povezovanje bal in ambalaže vobče mo
rajo biti iz materiala, enakega blagu. 

Kdor sortira in vklada (zlaga) konopljo zoper te 
predpise, se kaznuje z denarno kaznijo do 1000 Din. 

Člen 11 
Ne sme se nositi na trg niti nakladati v vagone in 

ladje konoplja, ki ima v sebi ličje .(vlakna) korenin ali 
več nego 10°/o pazderja ali ki je nalašč povlažena. 

Kdor prinaša na trg konopljo, ki ne ustreza temu 
predpisu, se kaznuje z denarno kaznijo -do 1000 Din. 

Kdor vtovarja konopljo v vagone in ladje zoper te 
predpise, se kaznuje z denarno kaznijo do120.000 Din, 

Člen 12, 
Premočena, plésniva, nagnita, črna ali pegasta (po 

toči obtolčena) konoplja kakor tudi konoplja, ki ima v 
sebi več nego 8% do največ 10% pazderja, se sme vto* 
varjati v vagone, če je označena kot >merkantilna<. 

Kdor vtovarja tako konopljo brez označbe >merkan-
tUna<t se kaznuje z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev. 



1- kos. 

Člen 13. 
l a d i J " ? * к а ! а к о п ° Р 1 Ј е ' W se vtovarja v vagone in 
ladje mora biti opremljena z vinjeto. 
iV n^f k*°St' °b!ik0 i n b a r v o v i "Jete in način, kako jo 
indSstrro n a ' p r e d p i š e m i n i s t e r z a t r S° v i no i" 

m „ 0 F a ' . v i n i e t i , m o r a J o biti izpisane besede: »Jugoslo-
scher Han°f"0P ~ ^ ™ ' 6 y o u S o s l a v e ~ J«goslaWi-

Ce se vtovarja konoplja po členu 12. tega pravil
nika se mora poleg teh besedi zapisati z enako veli
kimi črkami tudi še beseda »merkantilno«. 

' dftn«, i V l 0 v a r j a k°noplJo brez vinjete, se kaznuje z 
denarno kaznijo do 5000 Din. , 
se Ä °mf ° b v t o v a r J ' a n j u blago z vinjeto netočno, 
se Kaznuje z denarno kaznijo' do 2000 dinarjev. 

Člen 14. 

' mor» 0 3 f ^ ' P " e C u n ! s k 0 l i k 0 i e v k o"oplji pazderja, se 
mor izvleci iz bale pet povesem z raznih strani in se 

vlsma J Ï Ï i ? ? t a n a t e h t n Ì C Ì ; n a t 0 Je t r e b a t a Po-
2 1 1 Л J a t , î I n n a r e d k e m j e b e n u razčesati tako, 
pretehta P a J e n a e n e m k r a i " ' - k j e r S e p o b e r e i n 

ražnja k 0 r e n i n S e s p o z , i a J ° PO nerazvitem ličju 
W n i n e T o l p ì i e 0 1 1 1 S t r a n Ì P 0 V e S e m ' - k a t e r i S° b L 

Konoplja, pegasta zbog toče, se spozna po р е и ћ 
trgana. 3° n a V l a k n Ì h ' И 9 0 6 e S t° f " d i deloma pre-' 

Premočena konoplja se spozna po tem, da se konec 
odtrga, če se zanj naglo potegne 

duhomToÌV
plesnTOP,Ja " ^*™ ™ ^ ° ° k ° t u d i z 

v seti п17^Л11Т0< S e S m a t r a k 0 n 0 p ] j a > M i m a 

?8 

IV. Kontrolni organi. 

Člen 15. 

r e i e v ^ n ? l ° ^ n a d , ? r e d e l 0 V a D J e m konopìjine in nad pri-
i n ' f f i Ä V Proizvajalnih krajih, v skladiščih 
t ž i f l \ k a " t U d i k 0 n t r 0 l ° n a d d o v o z o n i na 
v a i . p o , P ° . t r e b l t u d i nad vtovarjanjem konoplje v 
S E P V * l a d 3 e V r Š G k o m I « U e . - U komisarji za pi.gleS 

p r i s t o i n ? Ä i n i 1 S > m i e a , ; i e p o s t a v l J a J ° v Poedinih krajih 
S v n n T ? 6 d f D a k r a j ' k ^ e r J« P« tem .potreba. V 

ÄSSg? omislie ia ]i0misaria se d i i le-tem 

Člen 16. 
Uh i z ï A r ï k o m i s a r j i s e Postavljajo v poedinih kra-
e k s t S a» faVn1^ Ш s a m °upravnih kmetijskih in 
ekshlmh strokovnakov, aktivnih ali upokojenih. 

trgovski? in k0™1S1J^ S-x?-ÌP0 e i 1 P r a v n i k prizadetih 
Člani t , n P T Z V O d n i Š k l h , a l i ^ ™ « п Ш organizacij. 

P o s l o v S e ^ a ^ T 1 ^ 1 " k ° . m i s a r i i d o b i v a J ° z a 8v°ie njih E n a ? r a d 0 ' k l № jo določi pristojni ban ob 
ÏÏ n a m S . J U k k r e d i t a ' * * * « « * • • Proračunom za 

Člen 17. 

obiskovT«SÌ£n? k 0 m i s a r i i » Pregled konoplje so dolžni 
deluje fn Ì , e Ti4* p o d r o č i a ' kJer se konoplja pre-
" * t rž i la i n p / ^ . a J ° p n P r a v ! J a , vršiti pregled dovoza 

ВДое m etanja blaga * skladiÄäb. « п А ^ а д д д ) , 

In Pa°djPOtrebÌ n a d Z 0 r O v a t i v tova^janje konoplje v vagone 

nemif n h t l f ' ° d n 0 S n 0 k o m Ì 8 a r Ì * morajo prijaviti uprav
nemu oblastvu vse primere nepravilnosti in nevpošteva-

S E ? ? ' d a S e U p 0 r a b i J ° k a z e - k e odredbe. 
pristomTlZ« k o m , - 8 a r l l m o r a i ° Poročati vsakih 15 dni 
Pnstojm banski upravi o svojem poslovanju in kretanju. 

Člen 18. 
Zoper odločbe (ocene) komisij in komisarjev se sme 

o d T L P n t O Ž b a V t r e h d n e h p o p r i o b « t v i £ k m e t i m 

5™koffito,ne banske uprave'ki ° ^ A ; 
Člen 19. 

za D?el5e
pd

1PkrnV"0i ° b l a f ° p r V e s t 0 p n J e > k i mu komisija 
nosf g nevnr 1 0 J e ' " ^ T k 0 m i S a r p r « a v i ^pravil-
Dos oSfi n P « - = V a n

f l
j e p r e d p i s o v t e ga pravilnika, mora 

К Г И
 P б eDM 6- Z a k o n a ° k o n t r o l i kmetijskih pri-

dslkov, namenjenih za izvoz,* in kaznovati krivca po teži 
»torjenega kaznivega dejanja z ustreznimi kaznimi po 
tem pravilniku. Rešitev o denarni kazni se m o r a t d a ^ 
v 10 dneh po vloženi ovadbi. 

Zoper rešitev upravnega oblastva prve stopnie se 
sme.4vlo2.ti pritožba v treh dneh po priobčitvina p r ï • 
stojno bansko upravo, ki izda dokončno odločbo 

V. Končne odredbe. 
Člen 20. 

Minister za trgovino in industrijo sme, бе se no. 
kaze potreba, odrediti, da se na določenih že ezniških £ 
Ä . " i , P 0 S t a ] a h k 0 n 0 p l i a n e s m e vtovaHatf brez 

ÏÏÏÏÏ wpr1 'k i ga izdakoniisiia ali k i -

Člen 21. 

Člen 22 

v J^SZŠXV ve,i*vo'3 ™— p» «ü-w 
V Beogradu, dne i l . marra 1931.; II ft 76S5/4 

Juraj Demetrovlć* s. r. 

13. 

Odredbe o vinjetah 
za ožnamenjevanje konoplje.** 

...-Na podstavi člena. 13. pravilnika o kontroli kakovoctf 
konoplje « dne 11. marca 1931. predpisujem t t l e ' . 

ODREDBE 
• vinjetah za «znamenjeranje konoplje. 

1 ^ , - n 1 ' Ј „ 8 а к 1 ^ а 1 а k o n o p 4 e ' W s e lovor i v vacon ali ladjo, mora biti opremljena z vinjeto. ^ 

J | >Urađni liste .I t 56/15 iz 1. 1929./1930 
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2. Vinjete so izdelane iz lepenke v obliki pravo
kutnika velikosti 10 cm X 7 cm. 

3. Vinjeta je modre barve za normalno konopljo, za 
>merkantilno< (člen 12. pravilnika) pa črne. 

4. Na vinjeti morajo biti izpisane besede: >Jugoslo
vanska konoplja, chanvre yougoslave, Jugoslawischer 
Hanf«. Pod temi besedami se mora pristaviti za nor
malno konopljo >dunavska«, če se vtovarja v dunavskem 
področju,- a->moravska«, če se vtovarja v moravskem 
področju. 

Ce se vtovarja merkantilna konoplja, se mora dosta
viti samo beseda >merkantilna«, brez označbe »dunav
ska« ali »moravska«. 

5. Vinjeta se priveze na balo z motvozom. 
Te odredbe veljajo od dne razglasitve v »Službenih 

novinah«. 
V Beogradu, dne 18. julija 1931.; II. št. 24.502/c. 

Minister za trgovino in 
industrijo 

dr. K. Eumanudi s. r. 

Razne obče veljavno 
odredbe 

14. 

Naredba 
o vtovarjanju konoplje na železniških 

postajah.* 
Na podstavi člena 20. pravilnika o kontroli kakovosti 

fconoplje** z dne 11. marca 1931. 
o d r e j a m : 

(») Da se na železniških postajah: Niš, Medjiirovo, 
Belotince, Doljevac, Pusta Reka, Puko vac, Brestovac, Pe-
čenjevce, Leskovac, Djordjevo, Grdelica, Pal., Rosulja, 
Predejane, Džep, Momin .Kamen, Vladićin Han, Lepe-
nički Most, Priboj, Vranjska Banja, Vranje, Pavlovac, 
Ristovac, Bujanovac, Letovica, Bükorevac in Preševo — 
konoplja ne sme vtovarjati brez potrdila o kakovosti, ki 
ga izdajajo komisije in komisarji za pregled konoplje. 
Te železniške postaje morajo pri vtovarjanju zahtevati, 
da se jim predloži potrdilo o kakovosti. 

(*) Potrdila o kakovosti, ki jih izdajajo komisije in 
komisarji, morajo navajati ime odpešiljatelja ali lastnika 
blaga, označbo količine pregledane konoplje in pripombo 
»dobra« (člen 10. pravilnika) ali »merkantilna« (člen 12. 
pravilnika). Za blago, ki ne ustreza predpisom pravil
nika o kontroli kakovosti konoplje, se ne smejo izdajati 
potrdila o kakovosti. 

У Beogradu, dne 18. julija 1931.; II. Št. 24053/c. 
Minister za trgovino in 

industrijo 
dr. K. Knmanudi e. r, 

•mtm 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavie« z dne 
29. julija 1931., št. 170/LV/369. 

** >Službeni list« št. 12/1 iz leta 1932. 

15. 

Poročilo 
volilnega odbora za Dravsko banovino 

o izidu volitev senatorjev, ki so se 
vršile dne 3. januarja 1932. 

Vseh volilnih upravičencev za volitve senatorjev je 
bilo v Dravski banovini po stalnem volilnem imeniku 
1113 (entisočenstotrinajst). 

II. 
Pri volitvah je glasovalo 1051 (entisočpetdeseteden) 

volilcev. 
III. 

Postavljena je bila za Dravsko banovino samo ena 
kandidatna lista dr. R a v n i h a r j a V l a d i m i r j a , in ta 
je dobila 1051 (entisočpetdeseteden) glasov, 

IV. 
Za senatorje so proglašeni za Dravsko banovino: 
1. dr. Ravnihar Vladimir, odvetnik v Ljubljani, 

Knafljeva ul. 10; 
2. dr. Novak Fran, odvetnik v Ljubljani, Valvazor-

jev trg 7; 
3. dr. Rajar Janko, veterinarski delegat v p. na 

Dunaju in 
4 dr. Ploj Miroslav, veliki župan v p. v Mariboru. 
Volilni odbor za Dravsko banovino v Ljubljani, 

dne 3. januarja 1932. 

Predsednik: 
Skarja Ivan, 

, član državnega sveta. 

Člani: 
Dr. Anton Rogina, 

predsednik višjega deželnega sodišča. 

Dr. Henrik Steska, 
sodnik upravnega sodišča. 

Dr. Dinko Pue, 
predsednik občine Ljubljana. 

Peter Keršič, 
predsednik deželnega sodišča, 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik > urednik: Pohar Robert v LJubljani, 
uska |д zalagal ïiakarna »Мегкш ï Ljubljana пЈед gredetavnik; Otmar Mihalek v Ljubljani. 
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S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

2. KOS. V LJUBLJANI, dne 8. januarja 1932. Letnik I I I . 

V S E B I N A : 
16. Zakon o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o ustroju 
1 7 ]L° l c ? >n mornarice. 
17- Zakon o ukinitvi, izpremembi in dopolnitvi zakonitih pred-

E 1 S 0 V ' ki se nanašajo na vrhovno državno upravo. 
18. Razglas banske uprave o izpremembi. samosvojih ribarskih 

okrajev št. 69, Krka in št. 73, Žužemberk. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

i6. 

Mi 
ALEKSANDER I., 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

Predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za vojsko in mornarico po zaslišanju Našega ministr
skega sveta 

zakon 
o izpremembah in dopolnitvah v za
konu o ustroju vojske in mornarice 
z dne 6. septembra 1929., Dj. št. 36.400,* 
ki se ,glasi: 

Člen 1. 

_ Četrti in šesti odstavek v členu 5. zakona o ustroju 
vojske in mornarice se izpreminjata in se glasita, 
in sicer • ч 

četrti odstavek:, 
^»Novopovišani in novosprejeti častniki in vojaški 

uradniki podajo tudi še pismeno prisego.« 
šesti odstavek: 

o »Civilni uradniki v službi pri vojski in mornarici 
^Pf^ ja jopr i sego po. zakonu o uradnikih.«** 

»Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
^8. oktobra 1931., št. 252/LXXVIII/540. - Zakon o 
1929/1931 m o r n a r i c i g L > D r a d n i Ust« št. 191/42 ц leta 

** »Službeni l isk št. 133/25 iz JL 1931« 

Člen 2. 

V členu 7. zakona o ustroju vojske in mornarice 
se izpušča četrti — poslednji odstavek, vnašajo se pa 
novi: četrti, peti, šesti in sedmi odstavek in se glase, 
in to: 

četrti odstavek: 
»Kdor je obsojen na izgubo častnih pravic, ne sme 

služiti pri narodni vojaški sili ves čas, dokler ta kazen 
traja; zavezan pa je, plačevati vojnico po odredbah tega 
zakona in se uporablja v mobilnem in vojnem stanju 
za posebna dela.« 

peti odstavek: 
»Komur se vrnejo Častne pravice, je zavezan služiti 

po odredbah tega zakona.« 
šesti odstavek: 
»Ne smejo služiti pri narodni vojaški sili niti osebe, 

obsojene na izgubo vojaške časti, marveč so tudi te 
zavezane, plačevati vojnico po odredbah tega zakona, v 
mobilnem in vojnem stanju pa se uporabljajo za poseb
na dela.« 

sedmi odstavek: 
»Vobče je vsakdo, ki je zavezan služiti v stalnem 

kadru, dolžan skrbeti tudi osebno za to, da izpolni te 
svoje obveznosti; drugače se uporabljajo nanj odredbe 
iz člena 45. tega zakona in § 51. vojaškega kazenskesa 
zakonika.* ~ 

Člen 3. 

Člen 8. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpreminja in se glasi: 

»Iz državljanstva kraljevine se sme izstopiti samo 
v rednem stanju. 

Nihče, ki je sposoben za službo, načeloma ne more 
dobiti odpusta iz državljanstva, dokler ne odsluži svo
jega roka v .stalnem kadru, razen po odločbi predsed
nika ministrskega sveta.« 

Člen 4. 

Člen 9. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpreminja in se glasi: 

* »Uradni list« št, 273/56 iz L 1929./1930, 

> 
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•;Л. t » i • »Obveznost služenja pri narodni vojaški sili se začne 
z dovršenim 20. letom starosti in traja do dovršenega 

_ óQ.^lpt^starosti; porazdeljena pa je tako: 
• i r j H l " a ) P " operativni vojski ali pri operativni morna

rici od dovršenega 20. do dovršenega 40. leta; in 
b) pri rezervni vojski ali pri rezervni mornarici od 

dovršenega 40. Jo dovršenega 50. leta. 
Rezervni častniki in rezervni vojaški uradniki in 

ohvezniki-strokovnjaki poedinih profesij, končno tudi 
obvezniki vozarstva se smejo razporejati po potrebi in 
neglede na leta starosti v službe in na položaje pri 
narodni vojaški sili po sposobnosti.« 

Člen 5. 
Člen 15. zakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja in se glasi: 
»V pripravljenem, mobilnem in vojnem stanju 

smejo vsi rekruti in obvezniki (podčastniki, kaplarji in 
redovi) in vsi rezervni častniki in rezervni vojaški urad
niki, ki pripadajo prometnemu osebju državnih pro
metnih naprav, ostati v svoji redni službi in se v takem 
primeru opraščajo poziva k svojim edinicam. 

V pripravljenem, mobilnem in vojnem stanju ni 
treba, da bi se pozivali vsi rekruti in obvezniki (pod
častniki, kaplarji in redovi), ki so zaposleni v izvestnih 
tvornicah, podjetjih in rudnikih kot strokovno osebje 
in strokovni delavci, kakor tudi potrebno število: držav
nih uslužbencev po državnih uradih, zavodih in usta
novah, uslužbencev samoupravnih teles in članov odbora 
društva Rdečega križa kraljevine Jugoslavije k svojim 
edinicam, ampak smejo ostati v svoji redni službi ali 
pri svojem rednem poslu in tako zavarovati obratovanje 
dotičnih ustanov; v tem primeru se opraščajo poziva k 
svojim edinicam. 

Vsi zaposleni rekruti in obvezniki iz prvega in dru
gega odstavka tega zakonskega člena se smatrajo, kakor 
da so v vojaški službi, spadajo pod vojaško disciplino in 
nimajo pravice zapustiti svoje službe in posla. Če so v 
tem času po letih starosti zavezani služenju v stalnem 
kadru, se jim šteje čas, ki ga prebijejo na teh dolžno
stih ali pri tem poslu, v rok službe v stalnem kadru. 

Natančnejše odredbe o opraščanju od poziva v voja
ško službo v miru in med vojno se predpišejo s kraljevo 
uredbo.« 

Člen 6. 
V členu 17. zakona o ustroju vojske in mornarice 

se izpreminja odstavek: »Pomožne vrste vojske so.:« in 
se glasi: 

> P o m o ž n e v r s t e v o j s k e s o : 
pirotehnične in smodniške edinke, 
avtomobilske edinice, 
vozarske edinice, 
pekarske in mesarske edinice, 
rokodelske edinice, 
bolničarske edinice in 
specialni trupi: mejna trupa in orožništvo. 
Mejna trupa je povsem sestavni del vojske, orožni

Stvo pa samó glede discipline, osebnih razmerij, voja-, 
škega pouka in oborožitve. 

Organizacija in vse ostalo o teh specialnih trupah 
se predpiše s posebnimi zakoni.« 

Člen 7. 

Prvi odstavek člena 19. zakona o ustroju voiske in 
mornarice se 'ЧМЧУПУАЈР in ee jzl&eL 

2. kos. 

»Generalnoštabna stroka se dopolnjuje s častniki 
vrst vojske in.mornarice, ki imajo višjo vojaško izobra/.-
bo in so s pripravo pri glavnem generalnem štabu 
ocenjeni za sposobne, opravljati generalnoštabne posle. 

Ti častniki opravljajo generalnoštabne posle občab-
no in obdrže uniformo svoje vrste vojske, odnosno 
mornarice. 

Nižji častniki za . generalnoštabne posle uživajo, 
dokler opravljajo generalnoštabne posle pri.ministrstvu 
za vojsko in mornarico, pri glavnem generalnem štabu 
ali pri višjih štabih, poseben honorar, ki mu odreja 
velikost minister za vojsko in mornarico v mejah pro
računskih sredstev.« 

Člen 8. 

V členu 20. zakona o ustroju vojske in mornarice 
se izpreminjata tretji in poslednji odstavek in se glasita, 
in sicer: 

tretji odstavek: 
»Ekonomski stroki načeluje načelnik ekonomskega 

oddelka ministrstva za vojsko in mornarico. Načelnik 
skrbi za pravilno opravljanje službe te stroke, za njeno 
dopolnjevanje in izpopolnjevanje in sodeluje pri vseh 
vprašanjih, ki se nanašajo na razvoj domače industrije 
po ekonomski grani in na pripravo te industrije za vojne 
svrhe.« 

poslednji odstavek: 
»c) V o j a š k i p i s a r j i . Obstoje za obe grani 

ekonomske stroke.« 
Člen 9. 

V členu 21. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V točki 2. pod a) se postavlja v poslednji vrsti 

namesto podpičja za besedami: >prevedbo v stroko« pi
ka, izpušča se: »in« in se vnaša nov — drugi stavek, ki 
se glasi: »Opravljeni izpit za prevedbo v stroko, velja 
kot opravljeni izpit za čin intendantskega majorja.« 

b) V točki 3. pod a) se na koncu izpušča pika in se 
dodaja: »in z absolviranimi slušatelji vojaško-ekonomske 
šole v inozemstvu, enake naši nižji šoli intendantske 
akademije«. 

c) Točki 1. in 2. pod b) se izpreminjate in se gla
site: 

»1. z aktivnimi častniki vrst vojske in mornarice 
in ekonomske stroke, ki predhodno prebijejo d v o 
l e t n o p r i p r a v o ter,opravijo izpit, predpisan za 
prevedbo v to grano; .potem se prevedejo za vojaške 
kontrolorje ustreznega razreda po činu, ki so ga imeli. 
Ta priprava za prevedbo v kontrolno grano in oprav
ljanje izpita nista obvezna za one častnike, ki so oprav
ljali najmanj dve leti posle kontrolne grane in so oce
njeni za sposobne za te posle; 

2. s civilnimi osebami, ki imajo najmanj popolno 
srednješolsko izobrazbo, ki so preslužile najmanj štiri 
leta v civilni državni službi ter opravljale posle finančne 
ali računsko-kontrolne grane. Te osebe se postavijo za 
vojaške kontrolorje onega razreda, ki ustreza položajni 
skupini, ki so jo imele v civilni državni službi, toda do 
vštetega I. nižjega razreda, in pa predhodno opravijo 
izpit za to grano, in to za oni razred, v katerega se po
stavljajo, ali če za ta razred ni izpita, za predhodni nižji 
razred, ki se zanj zahteva izpit po tem zakonu.« 

c) Prvi odstavek za piko pod >c) V o j a š k i p i 
sar j i :« — 9e izpreminja in se glasi: 

»s podčastniki vojske in mornarice, ki so preslužili 
v činu narednika in iiarednika-vodnika najmanj šest let, -
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ki pokažejo na enoletni pripravi pri intendanturah divi
zijskih, oblastnih komand, odnosno mornariških komand 
izobrazbo in sposobnost, opravljati administrativne 
posle, ter. opravijo predpisani izpit za vojaškega pisarja 
IV. razreda.« 

Člen .10. 

•V členu 23. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
! a)' Drugi odstavek se izpreminja in se glasi: • 

»Artiljerijsko-tehnično stroko sestavljajo: 
1. artiljerijsko-tehnični Častniki, 

•'• • 2. inženjerski častniki, 
3. vojaško-tehnični. uradniki in 
4. civilni uslužbenci.« 
b) V tretjem odstavku se za tretjim stavkom izpušča 

pika, se izpušča ves četrti stavek in se namesto tega do
daja >in sodeluje pri vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
razvoj domače industrije v artiljerijski grani in na pri-. 
pravo te industrije za vojne svrhe.« 

Člen 11. 

' Člen 24. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpreminja in se glasi: 

>Ta stroka se dopolnjuje: 
' 1. s častniki, ki dovrše v državi ali v inozemstvu 

višjo artiljerijsko šolo ali strokovno fakulteto ali njima 
enake druge strokovne šole ter pokažejo na dvoletni 
praktični pripravi pri naših artiljerijsko-tehničnili usta
novah ali pri ustreznih ustanovah v inozemstvu izobrazbo 
in sposobnost za artiljerijsko-tehnično stroko. V stroko 
se prevedejo s činom in rangom, ki so ga dotlej imeli; 

2; s civilnimi osebami, diplomiranimi inženjerji teh
nične fakultete v državi ali v inozemstvu, zlasti onih 
strokovnih gran tehnične fakultete, ki se uporabljajo v 
artiljerijsko-tehrijčni stroki, in ki se kot uradniški pri
pravniki na enoletnem praktičnem delu pri naših arti
ljerijsko-tehničnili ustanovah ocenijo za sposobne za 
stroko. .Postavijo se za inženjerske poročnike, Če so spre
jeti za uradniške pripravnike po dovršeni fakulteti. 

Osebe, ki prihajajo iz druge grane civilne državne 
službe, se postavijo s. činom, ki ustreza položajni sku-
pììii,, ki so jo imele v državni službi, toda do vštetega 
Cina kape.tana I. razreda; 
' _ 3. s. civilnimi osebami, ki so dovršile v državi ali 

v inozemstvu tehnično, fakulteto ali višjo tehnično šolo, 
enako fakulteti, in ki so po dovršeni fakulteti, odnosno 
Šoli;kot uradniški pripravniki na enoletnem praktičnem. 
delu pri naših artiljerijsko-tehničnih ustanovah ocenjeni 
kot. sposobni za stroko. Postavijo se za nižje vojaško-
tehnične uradnike III. razreda artiljerijsko-telinične 
Stroke. 
-.. iQzebe, ki. prihajajo iz druge grane ciyilne državne 
S ? u ž . ' . s e Postavijo z razredom, ki ustreza položajni 
s^upjni, ki. so jo imeli v civilni državni službi, toda do 
ystetega I. nižjega razreda; 
</.>•;;,4.-?, civilnimi osebami, ki so dovršile srednjo stro
kovnotehnično šolo z zaključnim, izpitom, enako popolni 
sr,ednji .šoli, ki so kot uradniški pripravniki na dvolet
nem praktičnem delu pri naših artiljerijsko-tehničnih 
Metanoyah ocenjeni za sposobne za stroko in ki opra
vijo predpisani izpit za nižjega vojaško-tehničnega urad
n a IV. razreda; 
• ^ , 5 . z artilerijskimi podčastniki in podčastniki piro-
»ehiüönih,; .smodniških in avtomobilskih: edinic,. ki so 
preslužili v činu narednika in narednika-vodnika naj-

( manj šest let in ki pokažejo na enoletni pripravi (te-
; čaju) pri artiljerijsko-tehničnih ustanovah izobrazbo in 

sposobnost za opravljanje administrativno-telmičnih po
slov v stroki in opravijo predpisani izpit za nižjega vo
jaško-tehničnega uradnika IV. razreda* 

6. s civilnimi osebami, ki so dovršili tehnično fakul
teto ali dovršili višjo tehnično šolo ali dovršili srednjo 
tehnično ali drugo ustrezno srednjo strokovno šolo, ena
ko popolni ali nepopolni srednji šoli, kakor tudi z absol-. 
viranimi gojenci vojaško-obrtne šole, ki preslužijo po 
dovršeni šoli kot državni ' mojstri uspešno tri leta pri 
vojaško-tehničnih zavodih. Vse te osebe se postavijo za 
civilne, uslužbence po odredbah zakona o uradnikih in v 
zvanja, ki so določena z zakonom o uradnikih in z ured
bo o formaciji vojske. 

Vse ostalo o tej stroki glede njene organizacije; do
polnjevanja, priprave (specializiranja) častnikov, pod
častnikov in civilnih oseb za razne službe artiljerijsko-
telinične grane, opravljanja izpita itd. se predpisuje s 
kraljevo uredbo.« • ' ' 

Člen 12. . 

V členu 25. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) Drugi odstavek se izpreminja in se glasi: 
»Inženjersko-tehnično stroko sestavljajo: 
1. inženjersko-tehnični častniki, 
2. inženjerski častniki, 

' 3. vojaški tehnični uradniki in 
4. civilni uslužbenci.« 
b) Tretji'odstavek se izpreminja in se glasi: 
»Tej stroki načeluje načelnik inženjersko-tehničneca 

oddelka ministrstva za vojsko in mornarico. Načelnik 
vodi posle te stroke, skrbi za njeno dopolnjevanje š stro
kovnim osebjem, za postavljanje in vzdrževanje potreb
nih inženjersko-tehničnih ustanov, delavnic -in zavodov 
kakor tudi za ureditev službe y njih; sodeluje pri vseh 
vprašanjih', ki se'nanašajo na pripravo domače industri
je in sredstev za vojne svrhe v inženjerski grani« 

c) Ves četrti odstavek se izpušča. 

Člen 13. 

Člen 26. zakona o ustroju vojske in mornarice'se iz
preminja in se-glasi: 

»Ta stroka se dopolnjuje: 
1. s častniki, ki .dovrše višjo vojaško inženjersko 

šolo ali tehnično fakulteto v državi ali v inozemstvu in 
se ocenijo na dvoletni, praktični.pripravi pri nas ali v 
inozemstvu ža izobražene in sposobne za posle te stroke. 
V stroko se prevedejo s činom in rangom, ki so ga do
tlej imeli; 

2. s civilnimi osebami, diplomiranimi inženjerji 
tehnične fakultete v državi ali v inozemstvu, ki so kot 
uradniški pripravniki na enoletnem praktičnem delu pri 
poslih v inženjersko-tehnični grani pri ministrstvu za 
vojsko in mornarico ali y štabih armijskih in divizijskih 
oblastnih komand ocenjeni za izobražene in sposobne za 
stroko. Postavijo se za inženjerje-poročnike, če so se 
sprejeli za uradniške pripravnike po dovršeni fakulteti. 

Osebe, ki prihajajo iz druge grane civilne državne 
službe, se postavijo s činom, ki ustreza položajni skupi
ni-, ki so jo imeli v državni službi, toda do vštetega čina 
kapetana I. razreda; 

3. s civilnimi osebami, ki so dovršile v državi ali 
v inozemstvu tehnično fakulteto ali višjo tehnično šolo 
enako fakulteti, in ki so po dovršeni fakulteti, odnosuj 
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šoh kot uradniški pripravniki na enoletnem praktičnem 
delu v inženjersko-tehnični grani pri ministrstvu za voj
sko in mornarico ali pri štabih armijskih in divizijskih 
oblastnih komand ali pri inženjersko-tehničnih ustano
vah ocenjeni za izobražene in sposobne za stroko. Po
stavijo se za nižje vojaško-telmične uradnike III. razreda 
inženjersko-tehnične stroke. 

Osebe, ki prihajajo iz druge grane civilne državne 
službe, se postavijo z razredom, ki ustreza položajni 
skupini, ki so jo imeli v državni službi, toda do vštetega 
I. nižjega razreda; 

4. s civilnimi osebami, ki so dovršile srednjo stro
kovno tehnično šolo z zaključnim izpitom, enako popolni 
srednji šoli, in ki so kot uradniški pripravniki na dvo
letnem praktičnem delu v inženjersko-tehnični grani pri 
vojski ocenjene za sposobne za stroko' in opravijo pred
pisani izpit za nižjega vojaško-tehničnega uradnika 
IV. razreda; 

5. z-inženjerskimi podčastniki, ki so preslužili v činu 
narednika in narednika-vodnika najmanj šest let in ki 
pokažejo na enoletni pripravi in delu pri inženjersko-
tehničnih ustanovah izobrazbo in sposobnost za vršenje 
administrativno-tehničnih poslov v stroki in opravijo 
predpisani izpit za nižjega vojaško-tehničnega uradnika 
IV. razreda; 

6. s civilnimi osebami, ki so dovršile tehnično fa
kulteto ali dovršile višjo tehnično šolo aH dovršile sred
njo tehnično ali drugo ustrezno srednjo strokovno šolo. 
enako popolni ali nepopolni srednji šoli, kakor tudi z 
absolviranimi gojenci vojaško-obrtne šole, ki preslužijo 
po dovršeni šoli kot državni mojstri tri leta pri vojaško-
tehnicnih zavodih. Vse, te osebe se postavijo za civilne, 
uslužbence po odredbah zakona o uradnikih in v zvanja, 
ki so določena z zakonom o uradnikih in z uredbp o for
maciji vojske. 

Vse ostalo o tej stroki glede njene organizacije, do 
polnjevanja, priprave (specializiranja) častniKov, pod
častnikov in civilnih oseb za razne službe inženjersko-
tehnične grane, opravljanja izpitov itd. se predpisuje s 
kraljevo uredbo.« 

Člen 14. 

V členu 27. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) Tretji odstavek se izpreminja in se glasi: 
>To stroko sestavljajo: 
1. zrakoplovno-tehnični častniki, 
2. zrakoplovni inženjerji-častniki* 
3. inženjerji-častniki, 
4. vojaško-tehnični uradniki in 
5. civilni uslužbenci.« 
b) V četrtem — poslednjem odstavku se izpreminja 

drugi stavek in se glasi: >Komanda skrbi za njeno izpo
polnjevanje m dopolnjevanje s strokovnim osebjem in 
sodeluje pri vseh vprašanjih, ki se nanašajo, na razvoj 
domače industrije v zrakoplovni grani in na pripravo te 
industrije za vojne svrhe.« ' 

Člen 15. 

Člen 28. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpreminja in se.glasi: , 

>Ta stroka se dopolnjuje: 
1. s častniki, ki so dovršili Višjo zrakoplovno-tehnič- • 

no šolo ali strokovno fakulteto v državi ali v inozemstvu 
ter so dobili diplomo inženjer ja zrakpplovetsaj kakor, tu-

^ 2. kosi. 

di s častniki, ki se specializirajo po dovršenem strojnem 
odseku na univerzi v državi ali v inozemstvu, odnosno 
po dovršeni višji, zrakoplovno-tehnični šoli v državi ali 
v inozemstvu za razne grane zrakoplovne službe 4ve leti. 
Prevedejo se za zrakoplovno-telinične častnike s'činom 
in rangom, ki so ga dotlej imeli; 

2. s civilnimi osebami, zrakoplovnimi inženjerji, ki 
so diplomirali v državi ali v inozemstvu, ki so kot urad
niški pripravniki na enoletnem praktičnem delu pri na
ših zrakoplovno-tehničnih zavodih ocenjeni za izobraže
ne in sposobne za stroko. Postavijo se za zrakoplovne 
inženjerske poročnike, če so se sprejeli za uradniške pri
pravnike po dovršeni fakulteti. ' 

Osebe, ki prihajajo iz druge grane civilne državne 
službe, se poslavljajo's činom, ki ustreza položajni sku
pini, ki so jo imeli v državni službi, toda do vštetega 
čina kapetana 1. razreda; ' ; 

3. s civilnimi osebami, inženjerji tehničnih grah,'Ici 
so diplomirali v državi ali v inozemstvu, ki se uporab
ljajo v zrakoplovstvu in so kot uradniški pripravniki" na 
enoletnem praktičnem delu, v poslih zrakoplovno-
tehnične grane ocenjeni ; za 'izobražene in sposobne.za 
stroko. Postavijo se za inženjerske poročnike, če so bili 
sprejeli'za uradniške pripravnike po dovršeni fakulteti. ' 

Osebe, ki prihajajo iz druge grane civilne .državne 
službe, se postavljajo po odredbah.točke 2. drugega.od-
stavka tega člena; ' 

4. s civilnimi osebami, ki imajo pogoje iz točk 2. in 
3. lega člena, kakor ludi z osebami z dovršeno višjo 
tehnično šolo, enako fakulteti, v državi ali v inozemstvu 
in ki so po dovršeni šoli kot uradniški pripravniki na 
enoletnem praktičnerh delu pri poslih zrakoplovno-
tehnične grane ocenjeni za sposobne za stroko. Postavijo 
se za nižje vojaško-tehnične uradnike III. razreda. 

Osebe, ki prihajajo iz druge grane civilne državne 
službe, se postavljajo z razredom, ki '• ustreza položajni 
skupini, ki so jo imeli v državni službi, toda do vštetega 
I. nižjega razreda; 

5. s civilnimi osebami, ki so dovršile srednjo, stro
kovno tehnično šolo z zaključnim izpitom, enako popolni 
srednji šoli, in ki so kot uradniški pripravniki na dvo
letnem praktičnem delu pri poslih zrakoplovno-tehnične : 

grane ocenjene za sposobne za stroko in opravi jo. pred
pisani izpit za nižjega vojaško-tehničnega uradnika IV. 
razreda zrakoplovno-tchnične stroke; -' 

6. z zrakoplovnimi podčastniki, ki so preslužili v 
činu narednika ali naredrtika-vodnika najmanj šest let 
in ki pokažejo na enoletni pripravi in delu pri zrakoi 
plovno-tehničnih zavodih in ustanovah izobrazbo in spo
sobnost za izvrševanje administrativno-tehničnih postov 
v stroki in opravijo predpisani izpit za nižjega.vojaško-
tehničnega uradnika IV. razreda; /': '',•••• 

7. s civilnimi osebami z, dovršeno tehnično fakulteto 
ali z dovršeno višjo tehnično šolo z veljavo fakultete ali 
z dovršeno srednjo tehnično ali drugo vojaško ali civilno, 
ustrezno srednjo strokovno šolo, enako popolni.ali nepo
polni srednji šoli. Vse te osebe se sprejetnajo za civilne 
uslužbence po odredbah zakona o uradnikih in v zvanjay 
ki so določena z zakonom o uradnikih in z uredbo o for
maciji vojske. 

Vse'ostalo o tej stroki glede njene organizacije,: do
polnjevanja, rMprave in specializiranja častnikov, pod
častnikov in civilnih oseb, opravljanja izßitov itd/ se 
prodgisuje s kraljevo uredbo.« ' '•' ; 



2, kos. 

Člen "16; 

Clén 30. zakona o ustroju vojske in mornarice se iz-
preminja.in se glasi: 

»Ta stroka se dopolnjuje: 
1. s častniki z vojaško-geodetsko šolo, dovršeno v 

državi'ali v inozemstvu, ki pokažejo na dvoletnih prak
tičnih delih pri vojaškem gepgrafskem institutu izobrazbo 
ni sposobnost za, posle te stroke. Prevedejo se v geodet
sko, stroko s činom in rangom, ki so ga dotlej imeli; 

2. s civilnimi osebami s tehnično fakulteto ali višjo 
tehnično šolo, enako fakulteti, dovršeni v državi ali v 
inozemstvu, ki so po dovršeni fakulteti, odnosno šoli kot 
upadniški. pripravniki na enoletnem praktičnem delu pri 
Vojaškem geografskem institutu ocenjeni za sposobne za 
posle te stroke. Postavijo se za nižje vojaško-tehnične 
uradnike III. razreda geodetske stroke. 

Osebe, ki prihajajo iz druge grane civilne državne 
službe, se postavljajo z razredom, ki ustreza položajni 
skupini, ki so jo imeli v državni službi, toda do vštetega 
I. nižjega razreda; 

3. s civilnimi osebami 'z-dovršeno srednjo strokovno 
tehnično šolo z zaključnim.izpitom, enako popolni sred
nji šoli, ki so kot uradniški pripravniki na dvoletnem 
praktičnem delu pri vojaškem geografskem institutu oce
njene za sposobne za stroko.in opravijo predpisani izpit 
za nižjega vojaško-tehničuega uradnika J V. razreda geo
detske stroke; 

4. .s podčastniki, ki so. preslužili, v činu narednika 
alj narednika-vodnika najmanj šest let in od teh naj
manj dve leti na delu pri vojaškem geografskem insti
tutu in ki so na enoletnem praktičnem delu ocenjeni za 
izobražene in sposobne za opravljanje adjninistrativno-
tehničnih, poslov v institutu ter poloie predpisani izpit 
za nižje vojaško-tehnične uradnike lV. razreda geodet
ske stroke; . :>•': -.'. ; 

.• 5. s civilnimi osebami z dovršeno tehnično fakulteto 
ali z dovršeno višjo tehnično šolo, enako 'akulteli, ali z 
dovršeno srednjo tehnično ali drugo ustrezno srednjo 
strokovno šolo, enako popolni ali nepopolni srednji šoii, 
kakor tudi z osebami z drugimi obrtnimi, šolami in ž iz-
ucetiimi rokodelstvi, ki se uporabljajo v institutu. Vse te 
osebe se sprejemajo za civilne uslužbence po odredbah 
zakona' o uradnikih in v zvanja, ki so določena po za
konu 0'uradnikih in uredbi o formaciji vojske. 

Vss ostalo o tej stroki glede njene organizacije, do
polnjevanja, priprave (specializiranja) Častnikov, podčast
nikov ш civilnih oseb za fazne službe v stroki, oprav
ljanja izpitov itd! se predpisuje s kraljevo uredbo.« 

•'•'. ' : : : : t i \ /Člen. 17, ' /" ' 

V Členu 31. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
IZPr6ffiinjata točki a) in b) in se «glasila: ' 

xiét * r- Z d Г a V n * š k ° & r à . n ° sestavljajo: sanitetni 
„»кД1 ,' s t n i t e t n i Pomočniki in civilni uslužbenci: zdräv-

. - i . l n * r u g e osebe/strokovhe za posle te grane. 
; . $ L e k a r n a r s k o g r a n o , sestavljajo: lekarnar-

m^častniki, in/èiyilni uslužbenci, strokovni Za posle te 

• 29 

1. s civilnimi osebami, doktorji medicine, ki imajo 
kot ciani zdravniške zbornice pravico do prakse pri nas. 
sprejemajo se s činom sanitetnega poročnika; 

2. s sanitetnimi pomočniki: izmed oseb, ki odslužijo 
po dovršeni vpjaško-sanitetni šoli ali bolničarski pod
častniški šoli kot bolničarski naredniki najmanj štiri leta 
in opravijo predpisani izpit za sanitetnega pomočnika 
IV. razreda; 

' 3. s civilnimi osebami, doktorji (doktoricami) me
dicine, zdravniki specialisti — po predpisih zakona o 
zdravnikih* in zakona o zdravnikih specialistih,** in to 
za mesta (zvanja), določena v uredbah o formaciji vojske 
m o formaciji mornarice za sanitetne častnike, odnosno 
za zdravnike civilne uradnike, kakor tudi z drugimi 
osebami, strokovnimi za posle te grane. Vse te osebe se 
sprejemajo za civilne uslužbence po odredbah zakona o 
zdravnikih in tega zakona! 

Zdravniki specialisti, se sprejemajo kot civilni urad
niki s položajno skupino, ki ustreza skupini, ki so jo 
imeli v civilni, državni službi, če pa so bili v samo
upravni ali kontraktualni službi, z ono položajno sku
pino, ki bi jo imeli po zakonu o uradnikih, da so prer 
bili čas samoupravne odnosno kontraktualne službe v 
civilni državni službi in pričeli z najnižjo položajno' sku
pino, ki jim pripada po odredbah zakona o uradnikih, 
loda po odbitku enega leta za pripravljalno službo. 

Zdravniki specialisti prostih profes'ij se sprejemajo 
po odredbah § 59..zakona o uradnikih. 

Nadaljnje napredovanje zdravnikov — civilnih urad-
nikov po '.položajnih skupinah se vrši po odredbah za
kona o uradnikih, in tó na prazna mesta (zvanja), dolo-
cena z uredbo o formaciji vojske za zdravnike-civilue 
uradnike. • ' • 

b) £, è k a r n;k r s k a ' g r a n a : 
s civilnimi osebami, magistri farmacije in dlplomii-a-~ 

mm, kemiki s fakultetno izobrazbo. Sprejemajo se v Činu 
lekarnarskega poročnika, če pa prihajajo iz civilne dr-
zavne službe, s činom, ki ustreza položajni skupini, ki so' 
jo imeli v civilni državjii. službi, toda do vštetega čina' 
kapetana I. razreda. B . . 

Vse ostalo o tej stroki glede njene organizacije, do
polnjevanja, priprave in specializiranja.častnikov pod^ 
častnikov in civilnih oseb, opravljanja izpitov itd se 
predpisuje s.kraljevo uredbo.« 

grane,«.- ' 

'••••:•••:•. • ; . ' ' ' . : \ : 'Aen 18. 

, •!- Člen -82. zakona^ o ustroju vojske in mornarice se iz-
Pr-eminjÄ in se glasi: ; 

" >Tâ' strokase-dopolnjuje: < ; s ;• 
a). Z d r a v n i š k a g r a n a : '';:'"'•••'' 

, i ... .Cleu' 19:-

Člen 34. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpremiuja in se glasi; 

s Ta stroka se "dopolnjuje:. 
. 1. .z 'nižj imi aktivnimi, častniki in nižjimi vojaškimi 

uradnik i vojske in mornarice, ki dovrše pravno fakulteto 
v državi ali v inozemstvu, in. ki s o o c e n j e n i ria enolet
nem praktičnem delu p r i vojski, in to v poslih te stroke 
za sposobne jsa, stroko. V stroko :se prevajajo, in sicer 
častniki s činom in rangom, ki so ga dotlej imeli, vojaški 
uradniki pa s činom, ki ustreza dotičnemu razredu in z 
rangom, k i so ga dotlej imeli; 

2. s civilnimi osebami, diplomiranimi slušatelji prav
ne fakultete v državi ali v inozemstvu, ki so po odsluže
nju obveznega roka službe, v stalnem kadru pri eni glav
nih vrst vojske in po opravljenem,izpitu za čin 'rezervne
ga podporočnika v dotični vrsti vojske ocenjeni kot 

* »Službeni list«: št. 1Ö7/18 iz 1. 1931. 
** >Siužbeni"ust« š t ; 54/8 iz L 1931.'' • ' • • 



so 2. kos. 

uradniški pripravniki na enoletnem praktičnem delu pri 
vojski, in to v poslih te stroke, za sposobne za stroko. 
Sprejemajo se s činom sodnega poročnika.« 

Člen 20. 
Člen 35. zakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja in se glasi: 
»Duhovniška stroka je za vso narodno vojaško silo 

skupna. Naloga ji je, da skrbi za versko negovanje duše 
in morale in za vse verske potrebe moštva pri vojski in 
mornarici. 

Duhovniško stroko sestavljajo: 
1. stalni vojaški duhovniki kot vojaški uradniki. So 

referenti za veroizpovedanja pri ministrstvu za vojsko 
in mornarico, in sicer po eden za dotično veroizpove-
danje; 

2. duhovniki kot civilni uradniki; in 
3. honorarni duhovniki. 
Referenti za veroizpovedanja pri ministrstvu za voj

sko in mornarico skrbe za pravilno in redno opravljanje 
vseh duhovniških versko-moralnih, vzgojnih in obrednih 
dolžnosti pri narodni vojaški sili v mirnem in v vojnem 
času, nadalje za dopolnjevanje te stroke z osebjem v 
mejah formacije v mirnem in v vojnem času.* 

Člen 21. 
Člen 36. zakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja in se glasi: 
>Duhbvniška stroka se dopolnjuje s posvetnimi 

duhovniki zakonito priznanih veroizpovedanj v državi, 
ki so naši državljani, in ki imajo sposobnost za duhov
niško službo pri vojski in mornarici, prvenstveno z oni
mi, ki imajo fakultetno izobrazbo. 

Referenti za veroizpovedanja pri ministrstvu za voj
sko in mornarico se postavljajo kot vojaški uradniki s 
kraljevim ukazom na predlog ministra za vojsko in mor
narico. Postavljajo se v oni nižji ali višji razred, ki 
ustreza položajni skupini, ki so jo imeli v državni službi, 
če.pa niso bili v državni službi, po letih parohijske (du
hovniške) službe v oni nižji ali višji razred, v katerega 
bi mogli priti, da so prebili, začenši pri najnižjem raz
redu, v vsakem razredu ono število let, ki je določeno po 
odredbah zakona za poedine razrede vojaških uradnikov. 
Nadalje napredujejo po odredbah tega zakona. 

Duhovniki kot civilni uradniki se postavljajo z ono 
položajno skupino, ki so jo imeli v civilni državni 
službi; če pa niso bili v civilni državni službi, po letih 
parohijske (duhovniške) službe, totla po odbitku treh 
let za pripravljalno službo, z ono položajno skupino, v 
katero bi bili mogli priti, da so preslužili, pričenši z 
najnižjo skupino, ki jim pripada'po predpisih § 45. za
kona o uradnikih, v vsaki ono število let, ki je pred
pisano za civilne uradnike. Nadalje napredujejo po po
ložajnih skupinah po odredbah zakona o uradnikih. 

Honorarne duhovnike postavlja in razrešuje mini
ster za vojsko in mornarico, ki jim določa tudi velikost 
njih honorarja.« 

Člen 22. 
V členu 37. zakona o ustroju vojske in mornarice 

se izpušča v. drugem odstavku drugi stavek. 

Člen 23. 
V členu 38. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V točki 1. se za besedama: >v inozemstvu« črta 

vejica in se vstavlja: »ali veterinarsko šolo z veljavo 
fakultete i n . . . c 

b) Točka 3. se izpreminja in se glasi: 
»3. s podkovalci: 
a) z dovršenimi gojenci vojaško-podkovske šole ki 

preslužijo v podčastniških činili najmanj šest let na 
podkovalskih dolžnostih in opravijo predpisani mojstrski 
izpit, ko se postavijo za vojaško-državne mojstre podko-
valce kot civilni uslužbenci po odredbah zakona o urad
nikih in po razporedu zvan j,.določenem po istem zakonu 
in po uredbi o formaciji vojske; • 

b) s civijnimi podkovalci. < 
Sprejemajo se kot pripravniki in ko odslužijo naj

manj tri leta na podkovalskih dolžnostih pri trupi in 
opravijo predpisani mojstrski izpit, se postavljajo za vo
jaško-državne mojstre podkovalce kot civilni uslužbenci 
po odredbah zakona o uradnikih in po razporedu zvanj; 
določenem z istim zakonom in z uredbo o formaciji 
vojske. i ' 

Vse ostalo o tej stroki glede njene organizacije; do
polnjevanja, ustroja šol, izobrazbe in službe živinskih 
bolničarjev, opravljanja izpitov itd. se predpisuje s kra
ljevo uredbo.« . . . 

Člen 24. 
V členu 39. zakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja prvi odstavek in se glasi: 
»Tej stroki je naloga, zadoščati pri vojski in mor

narici glasbeno-etičnim potrebam in negovati narodno 
glasbeno veščino. 

Godbeno stroko sestavljajo: • i '• • 
1. kapelniki kot vojaški uradniki in 
2. godbeniki (muzičarji).« 

Člen 25. , i ; ; ' . 
V členu 40. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) Drugi odstavek točke 1. se izpreminja in še 

glasi: 
»kapelniki nosijo častniško uniformo z označbo či

na, ki ustreza razredu, v katerem so.« 
b) Točka 2. se izpreminja in se glasi: 
»2. z godbeniki: gojenci, ki so uspešno dovršili 

našo vojaško-glasben* šolo in s civilnimi osebami, ki 
imajo po oceni strokovne sprejemne komisije ustrezno 
glasbeno izobrazbo. Godbeniki, ki se sprejmejo iz civil
nega poklica, se sprejmejo v ustrezne razrede po glas
benih sposobnostih, toda do vštetega I. nižjega razreda. 

Godbeniki nosijo vojaško uniformo z označbo kap-
larskega ali podčastniškega čina, ki ustreza razredu, v 
katerem so.« ; 

c) Poslednji odstavek se izpreminja in se glasi:,.:,,, 
»Kapelniki in godbeniki smejo biti tudi .kontrak-; 

tualni. ; 
Nagrada kontraktualnim kapelnikom se določi s po

godbo, kontraktualnim godbenikom pa z odlokom o 
sprejemu. ,. ' • . . . . 

Kontraktualni kapelniki nosijo častniško uniformo, 
kontraktualni godbeniki pa vojaško uniformo.z označbo 
častniškega ali podčastniškega čina, ki ustreza razredu, 
v katerem bi bili po nagradi, ki jo dobivajo pp pred
hodnem odstavku. Obleko in ostalo opravo dobivajo 
kontraktualni godbeniki brezplačno od države. 

Ob prestopu iz kontraktualne službe v aktivno .sluzV 
bo se postavljajo kapelniki in godbeniki z onim kapel-
niškim ali godbeniškim razredom, ki bi ga mogli imeti 
po tem zakonu, da so prebili čas kontraktualne službe 
v kapelniški ali godbeniški službi, pričenši z najnižjim 
razredom. Nadalje napredujejo po odredbah tega za-
kona.« 



2. kos, 
81 

Člen 26. 

V členu 42. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V prvem odstavku se v prvi vrsti za besedo »za-

cnec pristavlja: »načeloma«, v peti vrsti pa namesto 
besede »služba« — »rok službe«. 

b) Med prvi in drugi odstavek se vnašata dva nova 
odstavka in se glasita: 

•s-Clani Sokola kraljevine' Jugoslavije služijo tri me
sece manj kot je določen rok po prvem odstavku, če 
izpolnjujejo tudi ostale r.-redpisane pogoje. 

M nister za vojsko in mornarico sme ob posebni 
potrebi odrediti, da naj stopi ves razred rekrutov ali 
samo en del v kader v onem koledarskem letu, v ka
terem dovršuje 20. leto starosti in sme tudi po potrebi 
odrediti vstop po dovršenem 21. pa do dovršenega 25. 
leta starosti.« 

Člen 27. 

V členu 43. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpušča na koncu člena pika in se dodaja: »ali ob času, 
«i ga odredi minister za vojsko .in mornarico.c 

Člen 28. 

V členu 45. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V prvem odstavku se izpušča v prvi vrsti be

seda: »namerno«. ' 
b) V drugem odstavku se izpuščata v prvi in tretji 

- besedi: »zaradi zaslužka«; na koncu tega odstavka se 
izpuščajo besede: »za vojaške begunce« in se pristav
ljajo besede: »da so se odtegnili naboru in- vstopu v 
kader in kot taki so zavezani plačevanju vojnice po od
redbah prvega odstavka tega člena.« 

c) Tretji odstavek se izpreminja in se glasi: 
_ »Osebe, omenjene v predhodnem odstavku, smejo 

priti zaradi svojih poslov v domovino vsako tretje leto 
in bivati v njej do šest mesecev, ne da bi v tem času 
bile zavezane služiti v kadru; če pa bivajo dalj časa ka
kor tudi, če se vrnejo iz izselništva v domovino na stalno 
ali začasno bivanje in so sposobni za vojaško službo, 
služijo, in sicer:« 

6).Za prvim odstavkom izza odstavka pod točko 3. 
se pristavlja nov odstavek in se glasi: 
• t

 > > 0 d r . < : d t , e t e g a člena zakona se ne nanašajo na di
jake, ki jim je odložena služba v kadru zaradi šolanja.< 

d) V poslednjem odstavku tega člena se v prvi vrsti 
za besedami: >za odhod v inozemstvo« pristavljajo be
sede: >na stalno ali začasno bivanje daljše od šestih 
mesecev«, na koncu istega odstavka pa za piko se pri-
stavija v isti vrsti nov stavek, ki se glasi: >Dovolitve za 
oanod na krajše bivanje po posebnem poslu in potrebi 
se smejo izdajati samo po odobritvi ministra za vojsko 
*n mornarico.« 

Člen 29. 

V členu. 46. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
La) V tretji vrsti se beseđa: »kaznenim« nadomešča 

z besedo: »krivičnim«.]* 
k) v drugem odstavku se za besedama: »zaradi 

Drfn a < P r i s t a v l i a : >' ki ima po zakonu za posledico 
pnpor,« med besedi: >ali« in: »zločinstvo« se pa po
stavlja besedica: >za«. 
<*„, °) ? a d r uSi™ odstavkom se vnaša nov — tretji od
stavek m se glasi: 

3 a ßr.eyod brezpredmetno. — Op. ur. 

»Amnestija kaznivih dejanj ima za posledico opro
stitev od dolžnosti, doslužiti čas, označen v prvem in 
drugem odstavku; če se pa oprosti izdrževanje kazni, se 
mora doslužiti čas, ki se je dejansko prebil v zaporu 
ali priporu pred pomilostitvijo.« 

Clm 30. 

V členu 47. zakona o ustroju vojske in mornarice 
se dodaja v prvem odstavku v šesti vrsti za besedico: 
»če« vejica, za to pa se pristavljajo besede: »po dovr
šenem 21. letu ali po dovršenem šolanju po odredbah 
člena 49. tega zakona,«. 

Člen 31. 

V členu 48. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V drugi vrsti se namesto: >24. leta« postavlja: 

»27. leta«. 
b) Na koncu drugega odstavka se namesto besed: 

»pri bolničarjih« postavljajo besede: »v vojaških bol
nicah«. 

Člen 32. 

Člen 49. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpreminja in se glasi: 

>Kljub členu 42. tega zakona se skrajšuje rok službe 
v stalnem kadru: 

a) Rekrutom dijakom: 
1. Rekrutom dijakom, ki dovrše v državi ali v ino

zemstvu fakulteto ali drugo višjo šolo z veljavo fakultete 
ali najmanj srednjo šolo z opravljenim zrelostnim izpi
tom ali strokovno šolo z veljavo popolne srednje šole z 
zaključnim izpitom, se skrajšuje rok službe v stalnem 
kadru na devet mesecev, če opravijo v tem roku izpit, 
predpisan za rezervnega podporočnika ali za rezervnega 
nižjega vojaškega uradnika IV. razreda. Rekrut dijak, 
ki opravi ta izpit, se prevede v čin rezervnega pod-
narednika, ko se odpusti iz kadra, v čin rezervnega na
rednika pa prihodnje leto in pred pozivom na vežbo 
po členu 129. tega zakona. Kdor ne opravi tega izpita, 
služi 14 mesecev, rekrut dijak član Sokola kraljevine 
Jugoslavije pa 45 dni manj, če izpolnjuje ostale pred
pisane pogoje. 

Od tega se izvzemajo oni rekruti dijaki, ki po svo
jem ponašanju v civilnem življenju ne zaslužijo, da bi 
postali rezervni častniki ali rezervni vojaški uradniki. 
Ti služijo popoln rok 14 mesecev. 

Dijaki vojaško-državni gojenci služijo devet mese
cev in niso zavezam opravljati izpita za rezervnega pod
poročnika ali rezervnega nižjega vojaškega uradnika 
IV. razreda. 

2. Rekrutom dijakom z nepopolno srednjo šolo ki 
dovrše najmanj šest razredov gimnazije ali realke'ali 
tema enakih šol, se skrajšuje rok službe v stalnem ka
dru na devet mesecev, če opravijo v tem roku izpit za 
rezervnega narednika v oni vrsti vojske, v kateri služijo 
rok. Rekrut dijak, ki opravi ta izpit, se prevede v čin 
rezervnega podnarednika, ko se odpusti iz kadra Kdor 
tega izpito ne opravi, služi 14 mesecev, rekrut" dijak 
član Sokola kraljevine Jugoslavije pa 45 dni mani če 
izpolnjuje ostale predpisane pogoje. 

3. Bogoslovci z dovršeno fakulteto ali z bocoslov-
™ £ ? ? * ? **>.Primanih veroizpovedanj, enako 
bogoslovni« ki prevzamejo pozneje duhovniško službo, 
s l u ž i j o š e s t m e s e c e v pri bolničarjih. Ce pa 
ne vstopijo v štirih letih po dovršeni'šoli ali v dveh 
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letih po odsluženem roku šestih mesecev v stalnem 
kadru v duhovniški čin, morajo doslužiti do popolnega 
JtirinajstmeseČnega roka v vrsti vojske, kamor se od
rede po sposobnostih. 

4. Dijaki ostalih nižjih verskih in meniških šol slu
žijo oni rok, ki jim pripada po zadružnem in imovin
skem stanju, in sicer služijo oni, ki do časa usposobitve 
za službo ne prevzamejo duhovniškega ali meniškega 
čina, svoj rok v vrstah vojske po svojih sposobnostih, 
oui, ki prevzamejo do tega časa duhovniški ali meniški 
čin, pa služijo svoj zakonski rok v vojaških bolnicah.« 

Vsi dijaki iz točk 1., 2., 3. in 4. tega člena smejo 
stopiti, toda samo z roditeljevo ali varuhovo dovolitvijo, 
tudi prej v stalni kader na odsluženje svojega roka z 
dovršenim 18. letom starosti, če imajo v tem času po
goje za dijaški rok. 

b) O s t a l i m r e k r u t o m : 
1. V zadrugah (rodbinah), kjer je več moških za-

drugarjev, služi rekrut prvenec s k r a j š a n i r o k de
v e t i h m e s e c e v , če ima v zadrugi (rodbini) živega 
očeta (strica ali deda) pod 60. letom starosti, a nima 
ne prvenec rekrut mlajšega brata ne zadruga (rodbina) 
drugega moškega člana z najmanj polnimi 17 leti sta
rosti. Naslednja dva sposobna zadrugarja služita po vrsti 
popolni rok in tako izmenoma po vrsti. Če pa ima v 
takih zadrugah (rodbinah) rekrut prvenec mlajšega 
brata ali ima zadruga (rodbina) moškega člana z naj
manj polnimi 17 leti starosti, služita rekrut kot prve
nec in njegov naslednji zadrugar po vrsti popolni rok, 
tretji za njima pa po vrsti s k r a j š a n i r o k d e v e 
t i h m e s e c e v in tako izmenoma po vrsti. V zadru
gah (rodbinah), kjer vobče ni očeta (strica ali deda) 
ali je, toda je star nad 60 let, s l u ž i p r v e n e c re
k r u t s k r a j š a n i r o k d e v e t i h m e s e c e v , če 
ima mlajšega brata ali ima zadruga (rodbina) drugega 
moškega člana z najmanj polnimi 17 leti starosti. Na
slednja dva zadrugarja služita po vrsti popolni rok in 
tako izmenoma po vrsti. Zadrugar ji, ki so odslužili po
polni rok v stalnem kadru, pa so umrli v zadrugi, vpli
vajo na skrajšavo roka mlajšim zadrugarjem. 

Dijaki vobče se ne štejejo med zadrugarje, dokler 
so še v šoli in dokler niso odslužili svojega roka v stal
nem kadru. Ko dovrše ali zapuste šolo in ko odslužijo 
svoj kadrovski rok, se štejejo tudi oni med zadrugarje, 
če niso oddeljeni iz zadruge v zakonskem roku in- na 
zakonit način. Njih služba v kadru "vpliva na odrejanje 
roka naslednjim zadrugarjem tako, da se šteje devet
mesečni rok za skrajšanega, štirinajstmesečni rok pa za 
popolnega. 

Prav tako se ne štejejo med zadrugarje gojenci 
vojaških šol, dokler so v šoli; po dovršeni šoli pa se 
štejejo kot častniki ali podčastniki med zadrugarje samo, 
če se niso oddelili iz zadruge v zakonskem roku in na 
zakonit način, ter se smatrajo za zadrugarje z odsluže
nim popolnim rokom službe v stalnem kadru. 

2. Rekrutu, ki nima v zadrugi (rodbini) nobenega 
moškega zadrugarja, sposobnega za delo ali pridobiva
nje, se skrajšuje rok službe v stalnem kadru na d e v e t 
m e s e c e v , če plačuje dotična zadruga (rodbina) več 
kot 120 dinarjev neposrednega davka na leto. 

3. Onim, ki se hranijo sami ali ki so samci ter 
so podedovali poljedelsko posestvo, ki ga morajo osebno 
obdelovati, ali ki so podedovali obrt, ki ga morajo oseb
no voditi, se skrajšuje rok službe y stalnem kadru na 
d e v e t m e s e c e v - j 

4. Onim, ki jim med vojno padeta ali umreta v 
vojaški službi dva ali jim pade ali umre več zadrugarjev, 
se skrajšuje rok službe v stalnem kadru na d e v e t 
m e s e c e v . To velja za onega rekruta, ki se potrdi 
po vojni iz take zadruge ter je prvi kot sposoben po 
vrsti za popolni rok službe v kadru po odredbah tega 
člena zakona. 

Ta pravica se prenaša ob istih pogojih na nasled
njega zadrugarja po vrsti služenja, če je zadrugar pred 
njim, ki naj se koristi s to pravico, stalno nesposoben. 

Ta odredba velja tudi za vojno od leta 1912. do 
leta 1920., do vštetega leta 1938. 

5. Rekrutom, potrjenim na popolni službeni rok, ki 
bi se jim med njih službo v kadru ali v času do njih 
dovršenega 25. leta starosti (če niso bili še do takrat iz 
tehtnih razlogov poslani v stalni kader), izpremenilo za
družno in imovinsko stanje ter imajo pogoje iz tega čle
na zakona za skrajšani rok službe v stalnem kadru', se 
odredi rok d e v e t i h m e s e c e v ; nasprotno pa se 
rekrutom, potrjenim na skrajšani rok devetih mesecev, 
podaljša rok po odredbah tega zakona, če se jim iz
boljša zadružno in imovinsko stanje, dokler služijo v 
stalnem kadru, ali do njih dovršenega 25. leta starosti 
(ako niso bili do takrat poslani v stalni kader). 

6. Rekrutom, potrjenim na popolni rok za zrako
plovstvo, ki so dobili pri nas ali v inozemstvu pred 
vstopom v kader izpričevalo o dovršeni osnovni pilotaži 
in ki pokažejo v 12 mesecih službe v kadru izobrazbo in 
sposobnost ter izpolnijo pogoje za zvanje diplomiranega 
pilota (hidropilota), se skrajšuje rok službe v stalnem 
kadru n a d v a n a j s t m e s e c e v . 

7. Rekruti člani Sokola kraljevine Jugoslavije, po
trjeni na skrajšani rok službe v stalnem kadru po od
redbah točk 1., 2., 3., 4., 5. in 6. pod b) tega člena za
kona, služijo 45 dni manj od odrejenega jim roka, če 
izpolnjujejo ostale predpisane pogoje.« 

Člen 33. 

Člen 50. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpreminja in se glasi: 

»Službe v stalnem kadru so oproščeni: 
a) stalno nesposobni; 
b) začasno nesposobni, ki do dovršenega 27. leta 

starosti ne postanejo sposobni, in 
c) edini hranitelji nesposobnih zadrugarjev, ki osta

nejo to tudi še po dovršenem svojem 27.' letu starosti. 
Kot edini hranitelji se smatrajo rekruti onih zadrug 

(rodbin), ki se vzdržujejo izključno od osebnega dela in 
zaslužka rekrutovega in plačujejo na leto manj kot 120 
dinarjev neposrednega davka in v katerih ni nobenega 
zadrugarja, sposobnega za delo in pridobivanje, niti 
takega, ki uživa pokojnino ali drugo državno podporo 
ali katerikoli drug stalen dohodek, zadosten za vzdrže
vanje zadruge (rodbine). 

Med nesposobne zadrugarje se štejejo moški člani 
pod dovršenim 17. in nad dovršenim 60. letom starosti 
otroci vobče in ženske pod 18' in nad 45 leti starosti, 
kakor tudi vobče vsi zadrugarji neglede na leta starosti, 
ki so pri specialnem zdravniškem pregledu ocenjeni za 
nesposobne za delo in pridobivanje. Žene z najmanj dve
ma malima otrokoma se štejejo tudi med nesposobne za
drugarje, neglede na njih leta starosti. 

Joda za edinega branitelja vobče ni stetti 
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1. onega, ki se po naboru ali usposobitvi pred vsto
pom v kader oddeli iz zadruge in oženi tei- postane s 
tem edini hranitelj žene in otrok; in 

2. dijaka, ki ima po odredbah člena 49. tega za
kona odslužiti dijaški rok v stalnem kadru. 

Člen 34. 

V členu 51. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V točki b) se v četrti vrsti namesto številke: 

»24.« postavlja številka: »27.« 
b) Drugi stavek y odstavku pod b) se izpreminja 

in se glasi: »Mladeniči, ki se spoznajo tudi pri pregledu 
v 27. letu svoje starosti za začasno nesposobne za službo 
v stalnem kadru, se pregledajo še v 31. letu iu se, če 
se tedaj spoznajo za sposobne, razporede v operativno 
vojsko ali v operativno mornarico; če pa niti do tedaj 
niso postali sposobni, su povsem oproste osebne obvez
nosti v vojski ali mornarici.« 

c) V poslednjem odstavku pod b) se namesto be
sedi: »s strokovno vojaško komisijo« postavljajo besede: 
>s specialnim zdravniškim pregledom«. 

č) V odstavku pod c) se v drugi vrsti namesto 
besed: »državljanske časti« postavljata besedi: »častnih 
Pravic«, v četrti vrsti pa se namesto besed: »državljan
ske časti« postavljata besedi: »častnih pravic«.. 

d) Odstavek pod d) se izpušča. 

Člen 35. 

V členu 52. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) Na koncu odstavka pod a)' se izpušča podpičje in 

se pristavlja: », vojaško-državnim gojencem pa do do
vršenega šolanja;« 

b) Za odstavkom pod a) se vstavlja nov odstavek in 
se glasi: 

»Minister za vojsko in mornaniico sme odložiti službo 
v: stalnem kadru tudi drugim rekrutom na njih prošnjo 
v izjemnih in posebno važnih primerih. Toda ni odla
ganja za rekrute ob navadnih pogojih po njih dovršenem 
25. letu starosti.« 

c) V točki č) se v tretji vrsti namesto besed: »do
kler se mu ne povrne državljanska čast« postavljajo 
besede: »dokler traja izguba častnih pravic«; v šesti 
vrsti se namesto besed: »državljanske časti« postavljata 
besedi: »častnih pravic« in v deveti vrsti se namesto 
besedi: »državljansko čast« postavljate besedi: »častne 
pravice«. 

č) V točki e) se namesto: »23. leta« postavlja: 
»25. leta«, 

Cl&n 36. 

V členu 53. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) Na koncu drugega odstavka se v nadaljevanju do

daja noy stavek in se glasi: »Toda minister za vojsko in 
mornarico sme po posebni potrebi odTediti, da pridejo 
k naboru tudi oni mladeniči, ki dovrše v dotičnem kole
darskem letu 19. leto starosti«. 

b) Na koncu člena se dodajajo trije novi odstavki in 
se glase: 

»Imovinsko stanje se oceni po velikosti letnega ne
posrednega davka. Za neposredni davek se šteje samo 
osnovni davek na zemljišče, zgradbe, obrt, poklic, glav
ico» plačo in pokojnino brez dopolnilnega davka, davka 
Da poslovni promet'in brez vojnice. 

Davek, ki izhaja od rekrutovega dela ali zaslužka, 
8 6 ae jemlje y poštev, 
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Sposobnost poedinih zadrugarjev za delo in prido
bivanje se ocenja glede na njihov redni poklic.« 

Člen 37. . 

Člen 54. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpreminja in se glasi: 

»Prošnje rekrutov za skrajšavo roka in za oprosti
tev od službe v kadru, nadalje pritožbe zoper vse pri
mere, ki so v zvezi z naborom, se vlagajo pri pristojnem 
komandantu vojaškega okrožja najdlje v treh mesecih od 
dne, ko se je izvršil nabor ali priobčila rešitev. 

Prošnje rekrutov za odložitev službe v kadru in 
pritožbe po njih se vlagajo pri pristojnem komandantu 
vojaškega okrožja v šestih mesecih od dne, ko se јз 
izvršil nabor, izjemoma in v važnih primerih pa najdlje 
v 15 dneh, ko se je priobčil poziv za odposlatev v kader, 
odnosno od dne, ko je nastopil vzrok za prošnjo aii 
pritožbo. 

Prošnje in pritožbe, ki se vložijo po roku, določe
nem v prvem in drugem odstavku tega člena, se sma
trajo za zakesnele in se ne jemljejo v postopanje. Toda 
to ne izključuje, da se po uradni dolžnosti ne popravi 
napačno poslovanje vojaških oblastev. 

O vseh predmetih iz prvega in drugega odstavka 
tega člena zakona odločajo v prvi vrsti pristojni koman
danti divizijskih oblasti, razen kjer je pridržana po 
odredbah tega zakona ta pravica samemu ministru za 
vojsko in mornarico.« 

Čien 38. 

V členu 56: zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V prvem in tretjem odstavku se :a besedo: >kra-

jevna« dodaje beseda: »občinska«. 
b) V šestem odstavku se izpušča drugi stavek, na 

koncu tega odstavka pa se pristavlja nov stavek in se 
glasi: »Če so v poedinem konkretnem primeru kaj krivi 
organi upravnih in drugih oblastev, se vroče predmeti 
krivde pristojnemu ministru za nadaljnje zakonsko po
stopanje zoper krivce.« 

c) V predposlednjem odstavku se namesto »Vojno-
kaznenog zakonika« postavlja: »Vojnoj? krivičnog zako
nika«, namesto »Opšteg Krivičnog zakona« se postavlja: 
»Krivičnog zakonika«.* 

Člen 39. 

Člen 57. zakona o ustroju' vojske in mornarice se 
izpreminja in se glasi: 

»Kaplarji in redovi (mornarji), ki odslužujejo rok 
v stalnem kadru, se puščajo v rednem stanju na odsol-
stvo, in sicer šele po izteku šestih mesecev od dne, ko 
so vstopili v kader, razen če se primeri v rodbini smrt 
ali če nastopi posebna in neodložna potreba. To posebno 
in neodločno potrebo ocenjajo in odsotstvo odobrujejo pri
stojni komandanti divizijske oblasti, odnosno starešine 
njihovega ranga. Koliko dni naj se pusti vojak aH 
mornar na odsotstvo, dokler služi v stalnem kadru, 
odredi pristojni starešina po tem, kakšen je vojak, na 
katerem roku je in kakšno je njegovo imovinsko stanje; 
toda dokler služi v stalnem kadru, ne sme biti odsotstvo 
krajše od 15 dni in ne daljše od 30 dni. To odsotstvo v 
označenih mejah se sme ukoristiti skupno ali v ved 
kratih. 

Po potrebi sme minister za vojsko in mornarico, če 
spozna to za nujno in .kori Lu, v interesu varčevanja 

* Za, slosensko. ku^uilo. brezpredmetno. . - Op. ur. 



34 

ali tudi drugače odrediti, da se puste kaplarji in redovi 
(mornarji), dokler služijo rok službe v stalnem kadru, 
tudi na daljše odsotstvo. 

Vsakemu kaplarju, vojaku in mornarju pripada za 
odhod domov in povratek h komandi brezplačna vožnja 
po železnici in ladji samo za eno odsotstvo ves čas, 
dokler služijo v stalnem kadru. 

Za gojence vojnih akademij, dijake v šolah in tečajih 
za rezervne častnike, gojence podčastniških in drugih 
podobnih šol veljajo predpisi o ureditvi teh šol, za člane 
Sokola kraljevine Jugoslavije pa posebni predpisi 
o tem.« 

Člen 40. 

V členu 58. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) Naslov pod A. se izpreminja in se glasi: 
»A. S t a r e š i n s k i č i n i v g l a v n i h v r s t a h voj

s k e so:« 
b) Točka 4. se izpreminja in se glasi: 
>4. Narednik-vodni k III., II. in I. razreda.« 
c) Drugi odstavek točke 4. se izpušča. 

Člen 41. 

V členu 59. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) Naslov pod B. se izpreminja in se glasi: 
»B. S t a r e š i n s k i č i n i v p o m o ž n i h v r s t a h voj

s k e in v s t r o k a h so:« 
b) Točka a) se izpreminja in se glasi: 
»a) kaplarski za pomožne vrste vojske s pristavkom 

naziva edinke pomožne vrste vojske, ki ji pripadajo: 
pirotehnični, avtomobilski, vozarski, pekarski, obrtniški, 
bolničarski kaplar itd.« 

c) Dodaja se nova točka b) in se glasi: 
>b) podčastniki po točkah 2., 3. in 4. člena 58.: za 

veterinarsko stroko in za pomožne vrste vojske s pri
stavkom naziva dotične stroke — edinice: veterinarski, 
podkovski, pirotehnični, avtomobilski, pekarski, obrt
niški: podnarednik, narednik, narednik-vodnik III. raz
reda itd.« 

č) Točka b) postane točka c) in se izpremenjena 
glasi: 

»c) nižji in višji častniški čini po točkah 5., 6., 7., 
8., 9., 10. in 11. člena 58. s pristavkom naziva stroke: 
sanitetni kapetan II. razreda, artiljerijsko-tehnični kape
tan I. razreda, inženjersko-tehnični podpolkovnik, zrako-
plovno-tehnični polkovnik, zrakoplovni inženjerski pol
kovnik, inženjerski polkovnik itd.« 

d) Točka c) postane točka č) in se izpremenjena 
glasi: 

»c) Generalski čini v strokah so: 
1. brigadni general dotične stroke, n. pr.: generalno-

štabni brigadni general, sanitetni brigadni general, arti
ljerijsko-tehnični brigadni general, zrakoplovni inženjer
ski general, inženjerski general. 

Zrakoplovni inženjerski general in inženjerski 
general so brigadnega ranga. 

2. general dotične stroke, n. pr. inženjersko-tehnioni 
general, intendantski general, zrakoplovno-tehnični gene
ral, . geodetski general itd. 

Ta čin je divizijskega ranga.« 

Clen 42. 

V členu 60. zakona o ustroju vojsk"e în mornarice: 
a) Drugi odstavek se izpreminja in gè siasi; 

2. коз. 

»Častniki, ki so dovršili ali dovrše višjo šolo vojaške 
akademije ali višjo šolo intendantske akademije ali tema 
enake šole v inozemstvu, prihajajo po rangu na čelo 
svojega razreda iz nižje šole; oni, ki uspešno dovrše 
pripravo pri glavnem generalnem štabu in se prevedejo 
v generalštabno stroko, pa prihajajo na čelo tovarišem 
svojega razreda iz nižje šole, ki so dovršili višjo šolo 
vojaške akademije. Med seboj pridržujejo rang iz nižje 
šole vojaške akademije.« 

b) Tretji odstavek se izpreminja in se glasi: 
»Častnikom, sprejetim v aktivno službo iz civilnega 

stanja ali iz rezerve, se šteje rang od dne ukaza o spre
jemu, odnosno od dneva ukaza o aktiviranju.« 

c) Dodaja se nov četrti odstavek in se glasi: 
»Za aktivne častnike se vodi v ministrstvu za vojsko 

in mornarico obči in strokovni činovni imenik (ranglista).« 

Clen 43. 

V členu 61. zakona o ustroju vojske in mornarice 
se v četrti, odnosno peti vrsti za besedama: j-napredoval 
pravočasno« dodajajo besede: »s svojimi tovariši«. 

Clen 44. 

Člen 62. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpreminja in se glasi: 

»Kaplarski čin obstoji v vseh glavnih in pomožnih 
vrstah vojske in v strokah po členih 58. in 59. tega 
zakona, in to v stalnem kadru kakor tudi v rezervi. 

Za napredovanje y kaplarski čin je treba, da je 
odslužil redov šest mesecev v kadru in da je uspešno 
dovršil pripravniško šolo ali pri zrakoplovstvu ustrez
no šolo. 

Od teh pogojev za napredovanje v kaplarski čin so 
izvzeti gojenci vojaških šol in dijaki, ki služijo dijaški 
rok, za katere veljajo v tem pogledu predpisi o ureditvi 
dotičnih šol, kakor tudi redovi strokovnjaki za razne 
službe pri poedinih komandah, edinkah in ustanovah, 
ki napredujejo po specialnih pogojih, ki jih predpisuje 
minister za vojsko in mornarico. 

Pravico, poviševati v kaplarski čin, imajo bataljonski 
komandant in nadrejeni starešine njemu enakega po
ložaja. 

Kaplar izgubi čin, če se sodno obsodi na kazen nad, 
tri mesece strogega, zapora ali zapora.« 

Člen 45. 

Člen 63. zakona o ustroju vojske in mornarice • se 
izpreminja in se glasi: 

»Podčastniški čini obstoje v vseh glavnih in pomož
nih vrstah vojske in v strokah po členih 58. in 59. tega 
zakona, in to v stalnem kadru kakor tudi v rezervi. 
Podčastniški čini se nazivljejo po dotični vrsti vojske ali 
stroki.« 

Clen 46. 

V členu 65. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) Točka 1. pod a) se izpušča; točki 2. in 3. posta-

neta točki 1. in 2. in se vnaša nova točka 3., ki se glasi: 
3. Ne sme biti sodno kaznovan v poslednjem kole

darskem letu, radunsl od dne, ko je postala razsodba 
izvršna.« , , 

b) Točka 1. pod b) se izpreminja in se glasi: 
>1. Za podnarednika: da je preslužil kot kaplar 

najmanj leto dni, da je uspešno opravljal službo In da 
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je uspešno dovršil podčastniško šolo ali šolo v komandi, 
v puinoznin vrstan vojshe ni v strokun pa, ki te šole 
nimajo, da je opravil predpisani izpit.« 

c) 'iočki 3. in 4. pod b) se spajate in se glasi nova 
točka a, pod b): 

»3. L\i narednika-vodnika: 
a) lil. razreda: da je preslužil v naredniškem činu 

uspešno najmanj šest let; 
b) 11. razreda: da je preslužil v činu narednika-

vodnika 111. razreda uspešno najmanj tri leta; 
c) 1. razreda: da je preslužil v činu narednika-vod

nika H. razreda uspešno najmanj tri leta.« 
č) Za poslednjim odstavkom se dodaja nov odsta

vek in se glasi:' 
»Cas, ki ga prebije podčastnik kot državni gojenec 

ua šolanju v državi ali ^ inozemstvu, se mu šteje kot 
služba pri trupi.« 

Člen 47. 

V členu 66. zakona o ustroju vojske in mornarice 
S e izpreminja ih se glasi: 

»Godbenikov je šest razredov: trije so nižji in trije 
so višji. 

Obči pogoj i za napredovanje podčastnikov iz 
člena 65. tega zakona veljajo tudi za napredovanje god
benikov. 

P o s e b n i pogoj i s o : 
1. Za nižjega godbenika III. razreda: da je dovršil 

uspešno vojaško-glasbeho šolo, da je.'dovršil 18 let staro
sti in da je opravil prisego. 

2. Za nižjega godbenika II. razreda: da je pre-
• služil uspešno kot nižji godbenik III. razreda najmanj 

'eto dni. 
3. Za nižjega godbenika I. razreda: da je pre

služil uspešno kot nižji godbenik II. razreda naimam 
tri leta. 

4. Za višjega godbenika III. razreda: da je pre-
sl.užil uspešno kot nižji godbenik. T. razreda najmanj 
sest je t in da je opravil predpisani izpit. 

5. Za višjega godbenika II. razreda: da je pre
služil uspešno kot višji godbenik III. razreda najmanj 
stiri leta.' 

6. Za višjega godbenika I. razreda: da je preslužil 
uspešno kot višji godbenik II. razreda najmanj štiri leta. 

.Poedini razredi godbenikov ustrezajo kaplarskim in 
Podčastniškim činom po členu 58. tega zakona, in sicer: 
Ш. nižji razred ustreza kaplarskemu činu. II. nižji 
razred' podnaredniškemu činu, I. nižji razred naredni-
skemu činu, III. višji razred Fimi narednika-vodnika 
jI r a z r e d a , И. višji razred činu narednika-vodnika 
ji; razreda in I. višji razred činu narednika-vodnika 
1. razreda. Godbeniki poedinih razredov nosijo znake 
ustreznega čina dotične vrste vojske.« 

., , Člen 48. 

; Člen 67. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
«premmja.in se glasi: 

. > p r i vojski in mornarici obstoje tudi značarji. Dobi
t a k I e i.z trupe in s prevajanjem godbenikov, ki izjavijo 

«o zeljo. Imajo starešinske čine po odredbah točk 1., 
•» * " № '4. člena 58. tega zakona s pristavkom: kaplar-

^eat^narednlk-značar itd. in se morajo nanje upo-
casth*k V S e o d r e d b e t e g a z a K O n a . predpisane za Pod-

Značarji napredujejo v ltapïar^é in podčastniške 
1 Qe po odredbah členov 62. in 65. tega zakona po 
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opravljenem predpisanem strokovnem izpitu za, čin, 
kaplarja-puu.iaieumiva ali uareanika-zriačarja. 

j Značarji se prevajajo za kaplarje in podčastnika-
; značarje brez izpita, in to s činom, ki ustreza .godbe-. 
j niškemu razredu, v katerem so bili ob prevedDi. i-rer 

vajanje godbenikov za podčastnike-značurje vrši minister 
I za vojsko in mornarico.« 

Člen 49. • ' -o 

Člen 68. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpreminja in se glasi: 

»Pri orožnišlvu in mejni trupi obstoje kakor pri 
vrstah vojske kaplarski in podčastniški čini z nazivom 
dotične kategorije trupe, n: pr.: orožniški kaplar, mejni 
podnarednik itd. . . . . . . 

Napredovanje v podčastniške čine pri orožništvu iu; 
mejni trupi se vrši po predpisih specialnih zakonov, ki 
veljajo za te trupe, izpiti zanje pa se opravljajo po ,pro-

. gramu in pravilih, ki jih predpisuje minister za vojjko 
j in mornarico s pristojnimi ministri.« 

Člen 50. /','.' , 

V členu 69. zakona o ustroju vojske in mornarice 
se vstavlja med drugi in tretji odstavek nov odstavek 
in se glasi: "• ;• 

»Pravico, poviševati podčastnike po prvem in dru
gem odstavku, imajo tudi starešine višjih položajev, če 
v sestavu poedinin komand, uradov, ustanov in šol'ni 
starešin na položajih, označenih v prvem in drugem 
odstavku tega člena zakona.« 

Člen 51. 

V členu 71. zakona o ustroju' voj-ke in mornarice: 
a) Četrti odstavek se izpreminja in se glasi: 
»Za dovolitev, ostati na vsakem ponovnem roku. *o 

potrebni obči pogoji iz točk 2. in 3. člena 65. te^a zakona 
in priporočljiva ocena najmanj v pòslédrijein koledar
skem letu.« 

b) Šesti odstavek: >Ponovni roki godbenikov \ V 
se izpušča in dosedanji sedmi odstavek poštarje gs-ti 
odstavek. ; 

c) Na koncu člena se dodajata dva nova odstavka, 
sedmi in osmi, in se glasita: 

»Prvi ponovni rok godbenikov se zlačne z'diiPtn 
napredovanja v H. nižji godbeniški razred, po trajanju 
pa so roki isti kakor pri podčastnikih Odredbe čptrtrvta, 
petega in šestega odstavka tega člena veljajo tudi >1 
godbenike. 

Kaplarjem, podčastnikom in godbenikom dovolju
jejo ostati na ponovnih rokih pni'nadrejeni «tartine. 'ki 
imajo pravico, poviševati v dotični Čin po -odrediiiiii'-
členov 62. in 69. tega zakona.« : " '•'-' 

Člen 52. "' ' " '""/ ''' 

Člen 72. zakona o ustroju vojske in mornarice: w-
izpušča, člen 73. postane člen 72. in v njeni: se poslednja 
odstavek izpreminja in se glasi: .. ( i i 

»Odločbo o ponovnem sprejemu podčastnikov iu.. 
godbenikov v vojsko in mornarico izdajajo inšpektorji 
vrst vojske, odnosno komandanti, odnosno načelniki 
oddelkov v ministrstvu za vojsko in mornarico, ki so 
obenem tudi inšpektorji dotične vrste vojskej Podrob
nejše odredbe: o ponovnem sprejemu v^voiskouin; mdr»b 
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naricö takih podčastnikov in godbenikov predpisuje 
minister za vojsko in mornarico. 

' Ocena sposobnosti podčastnikov in godbenikov za 
službo po prvem in drugem odstavku tega člena zakona 
se ugotavlja s. specialnim zdravniškim pregledom.« 

< Člen 53. 

. Za členom 72. se. vnaša v zakon o ustroju vojske in 
mornarice nov člen 73. in se glasi: 

»Člen 73. 

Prevajanje podčastnikov iz ene v drugo vrsto vojske 
se sme vršiti samo po službeni potrebi in na prazna 
presta po formaciji. Prevajanje vrši minister za vojsko 
in mornarico.« 

Člen 54, 

(. V členu 74. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
; a) . V prvem odstavku točke 1. pod a) se izpuščata 

poslednja dva stavka (tretji in četrti) in se vstavlja na
mesto njih nov ..tretji stavek, ki se glasi: >V tem času 
dobiva.,Dodčastnik vse svoje redne prejemke pri vojski in 
se smatra, kakor bi .bil na službi,, toda se mu ta čas ne 
šteje, za.,službo na.ponovnem roku.« 

ib) V tretjem odstavku se izpušča v četrti vrsti za 
besedami: »dotične civilne službe« vejica, prav tako tudi 
vse ostale besede do konca tega odstavka in se vnašajo 
namesto njih besede: >in to v ustrezno položajno skupino 
po odredbah zakona o uradnikih«. 
•"• t>) Točka 4. se spreminja in se glasi: 

»4. Podčastniški otroci imajo prvenstvo glede vstopa 
v vojaške šole ob drugače enakih pogojih. 

Odredbe točk 3. in.."4. tega člena veljajo tudi za god
benike.« 

Člen 55. 

• '"•'• V členu 75.:zakona o ustroju vojske in mornarice: , 
a) Prvi odstavek se izpreminja in se glasi: 

... »Podčastnik in godbenik izpolnjuje pogoje za pri
dobitev pravice do osebne pokojnine in sme biti upoko
jen, ko dovrši 10. let dobre podčastniške službe ali godbe-
niške službe, in sicer:« 
,«i b) Jočka 2. se izpreminja in-se glasi; 

>2. če ne ozdravi po neprekinjenem enoletnem bolo
vanju ali bolovanju, skupaj 15 mesecev v dveh zaporednih 
časovnih letih, kar se ugotavlja s specialnim zdravniškim 
pregledom, a je izpolnil pogoje.za pridobitev pravice do 
osebne pokojnine.« 

c) Za točko 4- se dodajate novi točki 5. in 6, in se 
glasita;- ;• 

»5. če se mu po predpisu četrtega odstavka člena 71. 
tega zakona ne odobri, ostati na ponovnem roku, a je 
izpolnil pogoje za pridobitev, pravice, do, osebne pokoj
nine; 

' 6. po službeni potrebi.« 
.6).V (prvem odstavku se za odstavkom pod doseda

njo, točko 4. za besedo > Podčastnike« v prvi vrsti do
dajate besedi : ; >in godbenike«. 

d) V predposiednjem in poslednjem odstavku se v 
pi-vi vrsti za besedo: »podčastnik« dodajate besedi: >in 
godbenik«. 

. ' r . . .Çlèn 56, 

--«V členu 76: zakona o ustroju vojske in mornarice -se 
dodajate sa-beeedo: »Podčastniki« besedi: »i» godbeniki.« 

: Cien 57. 

V členu 77. zakona, o ustroju vojske in mornarice: 
a) V prvem odstavku se v drugi vrsti za besedama: 

>leto dni« dodajajo besede: »ali 15 mesecev v dveh za
porednih časovnih letih;«, 

b) V drugem odstavku se v drugi vrsti na koncu 
prvega stavka postavlja za besedo: »dni« namesto pike 
vejica in se dodaja: »qbeuein ali v več kratili.« 

Člen 58. 

V členu 78- zakona o, ustroju vojske in mornarice se 
za besedo: »podčastnikov« dodajate besedi: »in godbe
nikov«. 

..:. Člen- 59.' "'' 

V členu 79. zakona o ustroju vojske in mornarice; 
a) Točka 2. se izpreminja in se glasi: 
»2. če se po svoji krivdi namerno onesposobi га. 

službo, kar se ugotovi s specialnim zdravniškim pregle
dom, a ni izpolnil pogoja za pridobitev pravice do osebne 
pokojnine. . ; . . ' 

Podčastnik, ki se. onesposobi po svoji krivdi, todä 
ne namerno, se zaposli če je siromašnega stanja, na kak
šni lažji službi, za katero je sposoben ali se mu da pra
vica, koristiti se z-bolovanjem po členu 77. tega zakona; 
če se ,tudi potem s specialnim zdravniškim pregledom 
ugotovi, da ga ni moči uporabiti za nobeno službo, ali <">e 
ne ozdravi v letu dni, sô odpusti iz kadra, če ni izpolnil 
pogoja za pridobitev pravice do osebne pokojnine;« 

, b) Točka 3. se izpreminja in se glasi: 
»3. Če boluje neprekinjeno leto dni ali če boluje.v, 

dveh zaporednih časpvnih letih več kot 15 mesecev in 
ne ozdravi, ali če, se oceni, pri specialnem zdravniškem 
pregledu in se po. pristojnih organih proglasi za stalno 
nesposobnega, a ni izpolnil pogoja za pridobitev pravice 
do osebne pokojnine;.«.: 

c) V točki 4. se,v drugi vrsti za besedo: »podčastr 
niške« dodajate besedi: »ali gOdbeuiške«. 

č) Prvi odstavek za odstavkom pod točko 6. se iz
pušča, namesto tega odstavka se vstavljata kot nova prvi 
in drugi odstavek in se glasita: 

»Podčastniki in godbeniki iz stalnega kadra - po. 
točkah 2., 3-, 4., 5. in 6. tega člena se smejo odpuščati 
tudi neglede na njih obveznost služenja po uredbah o 
ustroju šol, če to zahtevajo službeni oziri. 

Podčastniki in godbeniki se odpuščajo po predlogu 
nadrejenih starešin. 0 odpustu podčastnikov in godbeni
kov odločajo, in sicer.: za primere iz-točk 1., 2. in 61 tega 
člena — starešine, ki so po predpisih člena 69. tega za
kona pristojni, jih poviševati, za vse ostale primere pa —• 
starešine, ki so po predpisih člena 72. tega zakona pri
stojni, podčastnike in godbenike ponovno v stalni kader 
sprejemati.« 

d) Drugi in tretji odstavek za- odstavkom pod točko 
6. postaneta tretji in četrti odstavek in v obeh se za be
sedo: »podčastnik« dodajate besedi: »in godbenik«.. 

Č l e n 6 0 . \ •••'••••:;;-'•• 

V členu 80. zakona o ustroju vojske in mornarice: . ' 
a) V točki 3- ee v prvi vrsti za besedo: »pobegne« 

dodajajo besede: »ali samovoljno službo zapusti,«, [v-še*ti 
vrsti pa se namesto »Vojno-kazenskog zakonika«.-postava 
Ijajo besede: »Vojnog .krivičnog zakonika«]. • 

b)-Predpoeledaji,odstavek ee izpušča: :' '•' '-"v 
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c) Poslednji odstavek se-izpreminja in se siasi: 
»Kaplar, podčastnik in godbenik, ki izgubi'čin, ne 

more več v .mirnem času pridobiti čina' in služi kot redov 
v ustrezni kategoriji vojske'po členu'9. tega zakona, po 
|&tih starosti. Med vojno more1 za-osebne zasluge in po
kazano hrabrost zopet dobiti izgubljeni čin in biti vrnjen 
v aktivno službo, in tako pridobiti "vse pravice, ki jih je 
imel prej v kadru do dne, ko je izgubil čin, toda' brez 
pravice do plačila' kakršnekoli 'materialne odškodnine« 

Člen 61. 

V člemi 81. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V odstavku pod I. se pod :tocko 3. odstavek iz-

Preminja in se glasi: 
»3. narednik in narednik-vodnik iz kadra, ki je:« 
b) V istem odstavku se odstavek pod d)' v točki 3 : 

izpreminja in glasi: - , 
»d) ki ni starejši od 35 let;« 
c) V istem odstavku se odstavek, pod h) v 'točki 3. 

izpreminja in se glasi: " . . . 
_ »h) ki je telesno zdrav in sposoben za trupno službo 

Pfi vrstah vojske, pri strokah pa za službo v dotični slro-
Ki, kar se ugotovi s specialnim zdravniškim pregledom;« 

37: 

Cien 62. . 

Člen 86. zakona o ustrojstvu. vojske in mornarice 
Postane člen 82. in se izpremenjen glasi: 

»Pri strokah, pri katerih se sprejemajo za aktivne 
častnike vojske in mornarice osebe iz civilnega stanu, se 
smejo po potrebi sprejemali oni: 
, . 1. ki so odslužili, odnosno uredili svoj obvezni rok 
Službe v stalnem kadru, za sodno stroko pa, da so tudi 
opravili.izpit za rezervnega podporočnika v kakšni klavni 
vrsti*vojske; ' " • • 
... 2. ki niso sodno kaznovani, niti niso-v redni s.odni 
Preiskavi nitjvobče pod sodiščem, prav tako ne v kazen
ski preiskavi ;""-

v • 3. ki po svoji izobrazbi in svojem dosedanjem polo
g u v civilnem stanu kakor tudi glede na rodbinske raz-
&4h б о S 0 °^пЈ е п 1> zaslužijo, da se sprejmejo v aktivno 

r , 4; ki so sposobni za službo aktivnega častnika do-
n r n e i J f r 0 k e ' к а Г ^ "gotovi s specialnim zdravniškim 
Pregledom. Zdravniki-doktorji medicine morajo tudi imeti 
Pravico prakse pri nas kot člani zdravniške zbornice. 
iiii&-v*Žb* i Z o i v i l n e S a s t a n u » vojaško--diržavni gojenci se 
Pošiljajo takoj po dokončani šoli na odsluženje obveznega 
iih l f ° č , e n U Ш t 6 g a m k o n a v edinice - ustanove, ki 
i a odredi minister za vojsko in mornarico. Ko odslužijo 
«£.' Î? , р г е ^ в Р za aktivne častnike dotične stroke po 
uredbah členov 24., 26., 28., 32., 34. in 38. tega zakona.« 

Člen 63. ' 

Člena 82. in 83. zakona o ustroju vojske in mornarice 
6 spajata v enega, ki se kot nov člen 83. glasi: 

.'• •:.:•-.. »ci&n,83, 

ske a r S t 0 i W ^ 8 m e ] 0 P r e v a i a t i î z e n ö v*'drago vrsto voj-
öforatoi a t T C > k o kakor tudi iz vrste vojske v mornarico in 
U ^ d b ^ . S a m 0 P ° s l u ž b e c n i Podobi in na prazna mesta po 

°а« o fteanaoiji vojsko in q formaciji mornarice. 

Častniki vrst vojske se smejo prevaati v stroke^sa-
mo, ce predhodno izpolnijo pogoje po odredbah tega^z* 
kona. Prevajanja iz strok v. vrste vojske ne smë-biti iz. 
vzenisi it generalnoštabne stroke. . •.-.:-

Prevajanje častnikov se vrši's kraljevim ukazom na 
predlog ministra za vojsko in mornarico. 

Prevajanje častnikov iz drugih vrst .vojske v-zrako
plovstvo, nadalje odrejanje pomorskih častnikov v po
morsko zrakoplovstvo, njih službovanje pri zrakoplovstvu 
kakor tudi vračanje iz-zrakoplovstva v vrste vojske od-
nosno njih odpoklicanje iz službe pomorskega zrakoplov-
s va se predpisuje s kraljevo uredbo o vojaškem zrako
plovstvu.« , 

cien 64. ;..';.' 

Za novim členom 83. se postavlja nov člen U. in <e 
! : . . v " . . . 

»Člen 84. 

Za poedine specialne grane vojaške službe pri ko
mandah, ed micah-in ustanovah, kakršne so -železniška, 
avtomobilska, kontrolna in dr., se specializira c e s t n o ' 
število častnikov iz vrst vojske in mornarice. 

Katere grane vojaške službe se proglase za specialne ! 

in kateri častniki, za katere službe, na katerVnačin m 
ob kakšnih pogojih naj se specializirajo in smatrajo ?a 
specialiste kakor tudi vse ostalo, kar je s tem v̂ zvezi se 
predpisuje s kraljevo uredbox ' -.: ' 

glasi 

Cien 65. ' '•-.','' ' •• 

Člena 84. in 101. zakona o .ustroju vojske in morna-
nce se spajata v enega, ki se kot nov člen 85. glasi: : 

»B. Napredovanje častnikov^ •'••'..'.;*". ." 

" ' • Cien 85.. • • • : • ' " '* 

Napredovanje častnikov.se vrši s kraljevim ukazom 
na predlog ministra za vojsko in mornarico, ih:to: '.,.•'•• 

1. po starešinstvu' — občem rangu do vStetfea:'nod-
polkovniškega čina; J.-. • .. . 

2. za čine, višje od ppdpolkovniškega — po izborir,' 
pri čemer gre prednost onim Častn i ko m istega čina.'кФ 
imajo močnejšo •kvalifikacijo in vojne zasluge;1 če so se 
udeležili vojne; in 

3. na prazna mesta po uredbi o formaciji, toda izpöR . 
njevati morajo še te-Ie pogoje:«. •'"•". ' ' ''•'••''•' ' -*••' 

' • • •• cien ee. -" .'..'. 7 •'"'; y : •'*' 
Cien 85. zakona, o ustroju vojske in mornarice oni: 

stane člen 86. in se izpremenjen glasi: • : '. 

»a) .Obči pogoji: . ' 

•Cien 86. : 

1. da ima v-poslednjih dveh koledarskih letih pri
poročljivo oceno, in sicer za zvanje - , položaj, naikater 
rem je, v obeh ocenah, za višji prihodnji čin pa nflimAni' 
v poslednji oceni; 

2. dà ni bil v poslednjem letü, od dne, ko jepostà'a • 
sodba izvršna, sodno kaanovan; ;. ' ' . ; . . . • : .. 

3. da ni ob času, ko pridobi pravice do napredovanja, 
v redni sodni preiskavi ali pod sodiščem vobče, prav tako 
da-tudi ni v predhodni ; kazenski-pieiska vi zaradi «loči«-
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stva in ostalih kaznivih dejanj, ki imajo za posledico 
kazen, večjo.od dveh let zapora; 

4. da je odslužil najmanj to-le število let, in sicer: 
a) p r i v r s t a h v o j s k e i n g e n e r a l n o -

š t a b n e s t r o k e : 
v podporočniškem činu 4 leta, 
v poročniškem činu 4 leta, 
v činu kapetana II. razreda . . . ,.. 3 leta, 
v činu kapetana I: razreda . . . . 3 leta, 
v majorskem činu 4 leta, 
v podpolikovniškem činu 4' leta, 
v polkovniškem činu 4 leta, 
v činu brigadnega generala . . . . 4 leta, 
v činu divizijskega generala . . . . 4 leta; 
b) p r i s t r o k a h , r a z e n p r i g e n e r a l n o -

š t a b n i : 
v podporočniškem činu 4 leta, 
v poročniškem činu 4 leta, 
v činu kapetana H. razreda . . . . 3 leta, 
v činu kapetana I. razreda . . • . 3 leta, 
v majorskem činu 5 let, 
v podpolkovniškem činu 5 let, 

. v pplkovniškem činu . . . . . . . 5 let, 
v činu brigadnega generala . . . . 4 leta.« 

... . Člen 67. 

V členu 87. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpreminjajo točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., prvi odstavek točke 
8. in točka 9. in se glase: 

. >2. Za kapetana II. razreda: da je preslužil kot pod
poročnik in poročnik pri trupi najmanj štiri leta; da je 
po službi pri trupi ocenjen, da je izobražen in sposoben, 
poveljevati osnovni edinici svoje vrste vojske, in da je 
opravil izpit, predpisan za ta čin. 

Pri inženjerstvu: da je preslužil pri trupi najmanj 
tri leta, da. je po službi pri trupi ocenjen, da zna pove
ljevati osnovni edinici pri inženjerstvu in da je opravil, 
predpisani izpit za ta čin. 

, Pri zrakoplovstvu: da je dobil kot poročnik zvanje 
vojaškega pilota ali vojaškega izvidnika, da je ocenjen 
za sposobnega, poveljevati osnovni edinici pri zrakoplov
stvu, in da je opravil, izpit, predpisan za ta čin. 

Izpita za kapetana II. razreda so oproščeni: 
a) kandidati, ki uspešno dovrše višjo Šolo vojaške 

akademije ali drugo tej enako višjo vojaško šolo v državi 
alï !v inozemstvu; 

b) kandidati — aktivni častniki, ki dvrše za prestop 
v tehnične stroke v državi ali v inozemstvu fakulteto z 
diplomskim izpitom ali ki uspešno dovrše druge višje 
strokovne šole ali ki dovrše uspešno najmanj dve leti 
kakšne višje vojaško-strokovne šole, ki traja več kot 
dve leti. 

3. Za kapetana I. razreda: da je kot kapetan II. raz
reda z uspehom prebil pri trupi najmanj leto dni kot 
vodnik ali da l e toliko časa uspešno poveljeval osnovni 
edinici svoje vrste vojske. 

Pri zrakoplovstvu: da je imel kot zrakoplovni kape
tan II. razreda najmanj leto dni zvanje vojaškega pilota 
ali vojaškega izvidnika in da je uspešno poveljeval osnov
ni edinici pri zrakoplovstvu najmanj leto dni. a 

4. Za majorja: da je kot kapetan uspešno poveljeval 
osnovni edinici najmanj dve leti in da je opravil izpit, 
predpisan za ta čin- . 

Pri zrakoplovstvu: da je imel kot zrakoplovni kape
tan, najmanj dye leti zvanje .vojaškega pilota ali voja

škega izvidnika, da je najmanj let dni uspešno povelje
val osnovni edinici pri zrakoplovstvu in da je opravil 
izpit, predpisan za čin zrakoplovnega majorja. 

Katere edinice in ustanove se pri poedinih vrstah 
vojske štejejo za osnovne edinice, odreja minister za voj
sko in mornarico. 

5. Za podpolkovnika: da je uspešno poveljeval pri 
pehoti in inženjeriji bataljonu, pri artiljeriji divizijonu 
najmanj dve leti, pri konjici pa eskadronu najmanj tri 
leta, od teh eno leto v majorskem činu. 

"Pri inženjeriji sme nadomeščati poveljevanje bata
ljona uspešno opravljanje službe na ustreznem položaju. 

Pri zrakoplovstvu: da je imel kot zrakoplovni major 
najmanj leto dni zvanje vojaškega pilota ali vojaškega 
izvidnika, da je najmanj dve leti uspešno poveljeval 
zrakoplovni skupini aii ustrezni zrakoplovni edinici. 

6. Za polkovnika: da je dovršil nižjo šolo vojaške 
akademije ali tej enako vojaško šolo v inozemstvu ali da 
je dovršil višjo šolo vojaške akademije, če ni dovršil nižje 
šole vojaške akademije; da je poveljeval uspešno pri 
pehoti in inženjeriji bataljonu (pri artiljeriji divizijonu, 
pri zrakoplovstvu skupini ali enaki edinici) ali bil na 
položaju pomočnika polkovncga komandanta svoje, vrste 
vojske (pri inženjeriji tudi na drugem ustreznem polo
žaju) skupaj najmanj tri leta (pri konjici, da je bil na 
položaju pomočnika polkovnega komandanta najmanj dve 

, leti) in da ima po službi pri trupi pogoje, poveljevati 
polku v svoji vrsti vojske. 

Katere edinice in ustanove se štejejo pri zrakoplov
stvu k skupinam, odreja minister za vojsko in mornarico. 

Kazen tega za vse vrste vojske: da je. izvršil uspešno 
kot podpolkovnik komandantsko potovanje pod vodstvom 
komisije, katere predsednik je. komandant armijske obla
sti, člana pa sta: inspektor odnosno komandant one vrste 
vojske, ki ji kandidat pripada, in en častnik generalno-
štabne stroke na brigadnem položaju, prvenstveno pa na
čelnik štaba armijske oblasti, katere komandant je pred
sednik komisije, in da je ocenjen za sposobnega, pove
ljevati polku v svoji vrsti vojske. Za zrakoplovne častnike 
je predsednik komisije komandant zrakoplovstva^ člana 
pa sta: en načelnik oddelka glavnega generalnega štaba 
iz generalnoštabne stroke na brigadnem položaju in na
čelnik štaba zrakoplovstvene komande. 

•7. Za brigadnega generala: da je dovršil nižjo šolo 
vojaške akademije ali njej enako šolo v inozemstvu ali 
da je dovršil višjo šolo vojaške akademije, če ni dovršil 
nižje šole vojaške akademije; da je poveljeval pri pehoti, 
artiljeriji, konjici ali zrakoplovstvu iispešno polku naj
manj dve leti, pri-inženjeriji pa, da je prav toliko časa 
poveljeval ustrezni k o m a d i v tej vrsti vojske ali toliko 
časa uspešno opravljal službo pri višjih štabih; da je 
uspešno izvršil komandantsko potovanje pod vodstvom 
komisije, katere predsednik, je en komandant armijske 
obìasti, člana pa sta inspektor ali komandant one vrste 
vojske, ki ji pripada kandidat, in en pomočnik načel
nika glavnega generalnega štaba ali en načelnik oddelka 
glavnega generalnega štaba v generalskem činu iz ge
neralnoštabne stroke,, in da je ocenjen za sposobnega, 
poveljevati organizaciji brigadnega ranga svoje vrste 
vojske ter napredovati v čin brigadnega generala'. 

8. Za divizijskega generala: da je dovršil višjo šolo 
vojaške akademije ali njej enako drugo višjo vojaško 
šolo v državi ali v inozemstvu; da je. najmanj dve leti 
uspešno poveljeval edinici brigadnega ranga;,da je kot 
brigadni general najmanj leto dni uspešno poveljeval 
divizijski oblasti ali trupi divizijske 'organizacije ter 
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uspešno izvršil komandantsko potovanje pod vodstvom 
komisije, katere predsednik je načelnik glavnega gene
ralnega štaba, člana pa sta: en komandant armijske obla 
sti in en pomočnik načelnika glavnega generalnega štaba; 
da je ocenjen za sposobnega, poveljevati diviziji ter na
predovati v čin divizijskega generala. 

9. Za armijskega generala: da je kot divizijski gene
ral najmanj leto dni uspešno poveljeval armijski oblasti 
ali bil prav toliko časa na položaju komandanta inženje-
rije ali zrakoplovstva in da je ocenjen za izobraženega in 
sposobnega za najvišje poveljevanje.« 

Člen 68. 
Člen 88. zakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpušča, člen 89. postane člen 88. in se izpremenjen glasi: 
»Za napredovanje generaliioštabnih častnikov ali 

častnikov vseh vrst vojske in pomorskih častnikov morna
rice za generalnoštabne posle veljajo obči in posebni po
goji členov 86., 87., 168. in 169. tega zakona, toda: 

1. čas poveljevanja pri trupi (razen pogojnega časa za 
pridobitev polkovniškega čina) ali ukrcanja in povelje
vanja pri mornarici sme biti za polovico krajši od časa, 
predpisanega v členih 87. in 169. tega zakona za častnike 
vrst vojske in pomorske častnike pri mornarici; 

2. opravljeni izpit, predpisan za generalnoštabno 
stroko, velja kakor opravljeni izpit za čin majorja pri 
vrsti vojske ali za čin kapetana korvete pri mornarici; 

3. za polkovniški čin ali za čin kapetana bojnega 
broda so oproščeni izpitnega potovanja iz točke 6. člena 
87. in točke 6. člena 169. tega zakona; 

4. za čin brigadnega generala generalnoštabne stroke 
so morali uspešno izvršiti komandantsko potovanje pod 
vodstvom komisije, katere predsednik je načelnik glav
nega generalnega štaba, člana pa sta: en njegov pomočnik 
in en načelnik oddelka — brigadni general generalno
štabne stroke. 

Kandidat, ki ne pokaže na tem potovanju zadostne 
izobrazbe za brigadnega generala v generalnoštabni stro
ki, se prevede v eno izmed vrst vojske. V tem primeru 
se mu smatra izvršeno potovanje kot izpolnjen pogoj za 
napredovanje y čin brigadnega generala one vrste vojske, 
v katero se prevede; 

5. za čin divizijskega generala so morali najmanj 
leto dni uspešno poveljevati edinki brigadne veljave ali 
toliko časa uspešno opravljati posle načelnika štaba pri 
komandi armijske oblasti ali pri komandi zrakoplovstva 
âli: biti na ustreznih položajih pri glavnem generalnem 
štabu ali pri ministrstvu za vojsko in mornarico ali biti 
na položaju pomočnika komandanta zrakoplovstva ali na 
položaju pomočnika ali načelnika štaba inspekcije državne 
obrambe, kot brigadni generali pa uspešno poveljevati 
najmanj leto dni divizijski oblasti ali trupi divizijske 
organizacije aii toliko čaša z uspehom opravljati posle na 
drugem položaju pri glavnem generalnem štabu in pri 
ministrstvu za vojsko in mornarico, določenem po uredbi 

.o formaciji vojske za divizijskega generala in uspešno 
izvršiti komandantsko potovanje po točki 8. člena 87. tega 
zakona.« 

Člen 69. 

Člen 90. zakona o ustroju vojske in mornarice po
stane člen 89. in v njem se izpieminjajo točke 6., 7., in 
8- in se glase: 
• >6. Za lotendaniskega polkovnika: da je 'dovršil nižjo 
™to intendantske akademije ali nižjo Šolo vojaške aka-
°*«ије ali pomoreko vojaàkp akademijo ali njim enako 

šolo v inozemstvu; da je najmanj dve leti vodil uspešno 
posle načelnika intendanture pri komandi divizijske obla
sti ali pri mornariški, komandi ali drugin komandah in 
ustanovah veljave komande divizijske oblasti ali oprav
ljal uspešno posle na položajih, ki ustrezajo po uredbi o 
formaciji vojske in formaciji mornarice podpolkovniške-
mu činu; da je rešil uspešno naloge na karti pod vod
stvom komisije, katere predsednik je en komandant 
armijske oblasti, člana pa sta: načelnik ekonomskega 
oddelka ministrstva za vojsko in mornarico ali upravnik 
intendantske akademije in en častnik generalnoštabne 
stroke na brigadnem položaju, prvenstveno pa načelnik 
štaba armijske oblasti, katere komandant je predsednik 
komisije in da je ocenjen za izobraženega in sposobnega, 
organizirati in samostalno voditi posle intendantske gra
ne pri štabu armijske oblasti in na ustreznih položajih 
pri ministrstvu za vojsko in mornarico. 

7. Za hi fer ^antskega brigadnega generala: da je do
vršil višjo šolo intendantske akademije pri nas ali njej 
enako v inozemstvu ali višjo šolo vojaške akademije pri 
nas ali njej enako v inozemstvu z intendantsko pripravo 
in opravljenim izpitom za prevedbo v stroko, ali nižjo šolo 
vojaške akademije ali pomorsko vojaško akademijo pri 
nas, poleg nje pa tudi intendantsko šolo v inozemstvu, 
enako naši nižji šoli intendantske akademije; da je vodil 
najmanj dve leti uspešno posle na položajih načelnika in
tendanture pri armijski oblastni komandi ali na položajih, 
ki ustrezajo po uredbi o formaciji vojske in po uredbi o 
formaciji mornarice polkovniškemu činu; da je rešil 
uspešno naloge na karti pod vodstvom komisije, katere 
predsednik je en komandant armijske oblasti, člana pa 
sta: en pomočnik načelnika glavnega generalnega štaba 
ali načelnik oddelka glavnega generalnega štaba v činu 
generala iz generalnoštabne stroke in načelnik ekonom
skega oddelka ministrstva za vojsko in mornarico ali 
upravnik intendantske akademije ali intendantski gene
ral, ki ga odredi minister za vojsko in mornarico^in da 
je ocenjen za sposobnega, voditi posle intendanture armij--
ske oblastne komande ali posle intendantske grane pri. 
komandi enake veljave. 

8. Za intendantskega generala: da je. najmanj dve 
leti uspešno vodil in upravljal posle intendantske grane 
na položajih, ki ustrezajo po uredbi o formaciji vojske 
činu brigadnega generala; da je rešil uspešno, naloge, na 
karti pod vodstvom komisije, ki ji predseduje načelnik 
glavnega generalnega štaba, člana pa sta: en pomočnik 
načelnika glavnega generalnega štaba in načelnik eko
nomskega oddelka ministrstva za vojsko in mornarico ali 
intendantski general, ki ga jdredi minister za vojsko in 
mornarico in' da je ocenjen za sposobnega za najvišje 
upravne intendantske položaje pri vojski, nadalje da za
služi po znanstveni izobrazbi, znanstvenih delih in orga-
nizatorskih sposobnostih, načelovati stroki.« 

Člen 70. 

Člen 91. zakona o ustroju vojske in mornarice po
stane člen 90. in se vnesejo vanj te-le izpremembe: 

1. Pod naslov: >Člen 90.« Џ postaviti: 

>a) T e h n i č n i č a s t n i k i : « 

2. V točki 6. jè za besedami: >višjo vojaško-inženjer-
sko« [, toda pred vejico za temi besedami] vriniti besede: 
>šolo ali strokovno fakulteto«; v peti vrsti [za prvo ve
jico] se namesto besedi: >po točki 1. člena 24. in točki 1. 
člena 28. tega zakona« vstavljajo besed©: »po točki L 
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člena 24, točki 1. člena 26-, točki 1. člena 28. in točki 1. 
člena 30. tega zakona;« 

3. Za točko 7. se dodaja nov odstavek in se glasi: 

»b) I n ž e n j e r s k i č a s t n i k i : 
1. Za inženjerskega poročnika: da je izpolnil pogoje 

členov 24., 26., 28. in 82. tega zakona za sprejem v stroko. 
2. Za inženjerskega kapetana II. razreda: da je vršil 

uspešno njemu dodeljene tehnične posle svoje stroke in 
da je opravil predpisani izpit za ta čin. 

3. Za inženjerskega kapetana I. razreda: da je v 
činu kapetana II. razreda uspešno opravljal strokovne 
posle svoje stroke na položajih, določenih z uredbo o 
formaciji vojske za čin inženjerskega kapetana II. raz
reda in da je ocenjen za sposobnega, opravljati tehnično-
administrativne posle in voditi manjše tehnične posle 
svoje stroke. 

4. Za inženjerskega majorja: da je bil kot kapetan 
na samostojnih delih svoje stroke najmanj dve leti; da je 
opravljal ves čas v činu kapetana I. razreda uspešno do
deljene posle; da je ocenjen, da ima izobrazbo in sposob
nosti za voditev večjih poslov svoje stroke, in da je opra
vil predpisani izpit za ta čin. 

5. Za inženjerskega podpolkovnika: da je upravljal 
v činu majorja najmanj dve leti večjo delavnico ali ustrez
no tehnično napravo ali da je bil na ustreznih položajih 
po uredbi o formaciji vojske in imel ves čas uspeh pri 
delu ter pokazal sposobnosti za višje posle in za izvedbo 
večjih projektov v svoji stroki. 

6. Za inženjerskega polkovnika: da je prebil v činu 
majorja in podpolkovnika najmanj tri leta na samostojnih 
položajih, ki ustrezajo po uredbi o formaciji vojske tem 
činom, da je ves ta čas opravljal uspešno dodeljene stro
kovne posle in da je ocenjen po načelniku dotične stroke, 
da ima izobrazbo in sposobnosti za samostojno opravlja
nje poslov na položaju, določenem z uredbo o formaciji 
vojske za čin inženjerskega polkovnika. 

7. Za inženjerskega generala: da je ocenjen po znan
stveni izobrazbi in po celokupnem svojem delovanju in 
izvirnih znanstvenih konstrukcijskih delih, da ima iz
obrazbo in sposobnosti za povišanje v čin inženjerskega 
generala.« 

§ 71. . 
,Člen 92. zakona o ustroju vojske in mornarice po

stane člen 91. in se izpreminja tako-le: 
a) Točka 1. se izpreminja in se glasi: 
>1. Za sanitetnega poročnika: da je izpolnil pogoje 

Členov 32. in 82. tega zakona za sprejem v stroko.« 
b) V točki 5 se [v četrti vrsti za besedami: »divizij

ske stalne vojaške bolnice« postavlja vejica in se] v peti 
vrsti za besedo: »ali« in pred besedama: »pri specialnih« 
pristavlja besede: »v službi pri oddelkih glavne vojaške 
bolnice ali kot šef ali v službi«. 

c) V točki 6. se [v četrti vrsti za besedo: »bolnice« 
postavlja vejica in] za besedo »ali« v isti vrsti črta »in« 
in se vstavlja: »oddelkovnega šefa ali specialista v službi 
,prk. V sedmi vrsti se za besedami: »divizijske oblastne 
komande« postavlja namesto vejice podpičje.. 

č) Točki 7. in 8. se tepreminjata in se glasita: 
»7. Za sanitetnega brigadnega generala: da je oprav

ljal uspešno najmanj dve letd dolžnost upravnika armijske 
stalne vojaške bolnice ali da je toliko časa uspešno vršil 
dolžnost sanitetnega referenta pri armijski oblastni ko-
iriandi ali oddelkovnega šefa v glavni vojaški bolnM ali 
oddelkovnega šefa vojaško-higienskega zavoda glavne vo
jaške bolnice ali odsekovnega šefa pri minietiraty» za. voj

sko in mornarico; da je uspešno rešil naloge na karti pod 
vodstvom komisije, katere predsednik je en komandant 
armijske oblasti, člana pa sta: en pomočnik načelnika 
glavnega generalnega štaba ali en načelnik oddelka glav
nega generalnega štaba v generalskem činu iz generalno-
štabne stroke in načelnik sanitetnega oddelka pri mini
strstvu za vojsko in mornarico ali sanitetski general, ki 
ga odredi minister za vojsko in mornarico; in da je oce
njen za sposobnega, samostojno voditi posle pri najvišjih 
ustanovah svoje stroke in napredovati v čin sanitetnega 
brigadnega generala. 

8. Za sanitetnega generala: da je kot sanitetni bri
gadni general opravljal uspešno najmanj dve leti dolž
nost upravnika glavne vojaške bolnice ali pomočnika na
čelnika sanitetnega oddelka pri ministrstvu za vojsko in 
mornarico ali upravnika vojaško-higienskega zavoda; da 
je uspešno rešil naloge na karti pod vodstvom komisije, 
katere predsednik je načelnik glavnega generalnega šta
ba, člana pa sta: en pomočnik načelnika glavnega gene
ralnega štaba in načelnik sanitetnega oddelka ministr
stva za vojsko in mornarico ali sanitetni general, ki ga 
odredi minister za vojsko in mornarico, in da zasluži po 
znanstveni izobrazbi in znanstvenem delovanju kakor 

,tudi po dotedanji službi načelovati stroki.« 
d) V točki 4. pod b) »Lekarnarska grana« se v četrti 

vrsti namesto besed: »prav tako pa« postavlja beseda: 
»ali«, v peti in šesti vrsti pa se izpuščajo besede: »dolo
čene za čin lekarnarskega podpolkovnika.« 

Člen 72. 
Člen 93. zakona b ustroju vojske in mornarice po

stane člen 92. in se izpremen jen glasi : 
»1. Za sodnega poročnika, da je izpolnil pogoje čle

nov 34. in 82. tega zakona za sprejem v stroko. 
2. Za sodnega kapetana II. razreda: da je kot po

ročnik uspešno vršil najmanj eno leto službo pri prvo
stopnem vojaškem sodišču ali da je toliko časa uspešno 
vršil dolžnost vojaškega preiskovalca, ostali čas pa uspe
šno prebil na dolžnostih, določenih z uredbo o formaciji 
vojske, odnosno mornarice za nižjega sodnega častnika in 
opravil izpit, predpisan za čin kapetana II. razreda. 

3. Za sodnega kapetana I. razreda: da je najmanj 
dve leti v činu poročnika ali kapetana II. razreda vršil z 
uspehom službo pri vojaškem sodišču ali toliko časa uspe
šno vršil dolžnost vojaškega preiskovalca, ostali čas pa 
prebil na dolžnostih, določenih z uredbo o formaciji voj
ske, odnosno mornarice za nižjega sodnega častnika. 

4. Za sodnega majorja: da je vršil kot kapetan naj
manj dve leti dolžnost vojaškega preiskovalca ali poslo
vodje pri vojaškem sodišču ali da je zastopal referenta za 
sodstvo pri divizijski oblastni komandi ali v drugi enaki 
komandi ali ustanovi vojske in mornarice ali da j© za
stopal državnega tožilca prvostopnega vojaškega sodišča 
ali pravnega referenta nà mestih, določenih z uredbo o 
formaciji vojske, odnosno mornarice za višje častnike in 
da je na eni imenovanih dolžnosti ocenjen, da ima izo
brazbo in sposobnost za referenta za sodstvo pri divizijski 
oblastni komandi ali pri drugi enaki komandi v vojski 
ali mornarici ali za državnega tožilca prvostopnega voja
škega sodišča in da je opravil predpisani izpit za ta čin. 

6. Za sodnega podpolkovnika: da je kot major uspe
šno opravljal posle na položajih, določenih z uredbo o 
formaciji vojske, odnosno mornarice za višjega častnika 
in da je ocenjen, da ima izobrazbo in sposobnost za sod-
nika »ri prvostopnem vojaškem sodišču. 
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6. Za sodnega polkovnika: üa je opravljal kot pod
polkovnik ali major uspešno najmanj dve leti dolžnost 
sodnika prvostopnega g. ..išča, ostali čas pa prebil uspe
šno na položajih, določenih z uredbo o formaciji vojske, 
odnosno mornarice za višjega častnika. 

7. Za. sodnega brigadnega geneiala: da je kot pol
kovnik opravljal najmanj dve leti uspešno posle referenta 
za sodstvo pri armijski oblastni komandi ali sodnika vo
jaškega sodišča za častnike ali velikega vojaškega sodišča 

.ali posle ustreznega položaja po uredbi o formaciji vojske, 
odnosno mornarice pri ministrstvu za vojsko in morna
rico. 

8. Za sodnega generala: da je opravljal kot sodni 
brigadni general uspešno posle na ustreznih položajih po 
uredbi o formaciji vojske, odnosno mornarice in da se je 
toliko odlikoval s strokovnim delovanjem in izobrazbo, da 
sme načelovati stroki.« 

Člen 73. 
Člen 94. zakona o ustroju vojske in mornarice po

stane člen 93. in se izprernenjen glasi: 
»1. Za veterinarskega poročnika: da je izpolnil po

goje iz členov 38. in 82. tega zakona za sprejem v stroko. 
2. Za veterinarskega kapetana II. razreda: da je kot 

poročnik prebil najmanj dve leti kot trupni veterinar, 
ostali čas pa bil na dolžnostih, določenih z uredbo o for
maciji vojske za nižjega veterinarskega častnika, da je 
nspešno opravljal dodeljene veterinarske posle in opravil 
predpisani izpit za ta čin. 

3. Za veterinarskega kapetana I. razreda: da jepre-
bjl najmanj dye leti kot trupni veterinar aH v vojaških 
bolnicah za živino in da je uspešno opravljal dodeljene 
veterinarske posle. 

4. Za veterinarskega majorja: da je prebil kot kape
tan najmanj dve leti kot trupni veterinar, ostali čas pa 
ali v službi pri vojaških bolnicah za živino ali na drugih 
dolžnostih, določenih z uredbo o formaciji vojske zâ nižje 
veterinarske častnike, da je uspešno opravljal dodeljene 
veterinarske posle, da je ocenjen za izobraženega in spo
sobnega za samostojno delovanje in za upravnika divi
zijske'bolnice za živino ali za ustrezne položaje, določene 
z uredbo o formaciji vojske za čin majorja, in da je opra
vil predpisani izpit. , 

5. Za veterinarskega podpolkovnika: da je kot major 
uspešno opravljal najmanj dve leti divizijsko bolnico za 
Živino, prav tako pa najmanj leto dni uspešno vršil dol
žnost referenta veterine pri divizijski oblastni komandi 
aH pri komandi-ustanovi njene veljave .ali uspešno oprav
ljal dolžnost na položaju, določenem z uredbo o formaciji 
vojske za čin veterinarskega majorja. 

,6. Za veterinarskega polkovnika: da je opravljal kot 
Podpolkovnik najmanj dve leti uspešno posle referenta 
veterine pri divizijski oblastni komandi ali pri komandi-
ustanovi njene veljave; dà je vršil najmanj leto dni uspe
šno dolžnost referenta veterine pri armijski oblastni ko
mandi ali posle ustreznega položaja po uredbi o formaciji 
vojske za podpolkovniški Sin; da se je odlikoval s stro
kovnim delovanjem in ;izobrazbq in da je. ocenjen, da 
more načelovati stroki.«.' , • ' . . ' . . 

Člen 74. ; 
V zakonu o ustroju vojske in mornarice.se postavlja 

za novim členom 93. nov člen 94. in se glasi: 

.. . »Člen.94. . .... 
Za napredovanje aktivnih častnikov, vrst vojske, spe-

«ealiziranih za poedine grane vojaške službe go členu 84. 

tega zakona, veljajo obči pogoji člena 86., toda z roki 
službe kakor pri strokah. 

Za napredovanje aktivnih častnikov vrst vojske, 
okategoriziranih in uporabljenih za pisarniške službe in 
druge administrativne dolžnosti, kakor tudi častnikov 
zrakoplovstva, ki ne pripadajo letečemu osebju, veljajo 
obči pogoji člena 86. z roki službe kakor pri strokah. 

Za napredovanje vseh častnikov iz prvega in drugega 
odstavka tega člena veljajo posebni pogoji člena 87. tega 
zakona, določeni za častnike njih vrst vojske; toda na
mesto pogoja uspešnega poveljevanja odrejenim forma
cijskim edinicam, določenim s tem zakonom, je treba 
ocenjati njih poveljevanje ali delovanje ob opravljanju 
poslov na položaju, ki ga zavzemajo po uredbi o forma
ciji vojske, odnosno mornarice in morajo opravljati za 
poedine čine, za katere je izpit pogoj, ta izpit po spe
cialnih programih, ki se predpišejo za poedine grane 
službe.« 

Člen 75. 

V zakonu o ustroju vojske in. mornarice se postavlja 
za novim členom 94. nov člen 95. in se glasi: 

»Člen 95. 

Za napredovanje aktivnih častnikov, ki pripadajo 
mejni trupi, veljajo obči pogoji člena 86. z roki službe- v 
poedinin činih kakor za vrste vojske, nadalje posebni 
pogoji člena 87-, določeni za častnike njih vrste vojske, 
toda tako, da se jemlje kot pogoj uspešnega poveljevanja 
odrejenim formacijskim.ediniçam, določenim s tem za
konom, v oceno njih poveljevanje, odnosno delo ob oprav
ljanju poslov na položaju v mejni trupi, ki ga zavzemajo 
po uredbi o formaciji.« 

. •••-.''•• . Č l e n 7 6 . . . . . . ' ' . , , .' 

. Člen 100. zakona o uatroju' vojsfte in inernafice po
stane člen 96. in se izprernenjen glasi: ' ' 

»Za napredovanje orožniških častnikov veljajo obči 
in posebni pogoji členov 86. in 87. tega zakona, toda z 
uporabo na orožništvo .in njegove službe in z roki kakor 
pri vrstah vojske, in če izpolnjujejo poleg tega še pogoje, 
ki jih pref isuj zakon o žandarmeriji (orožništvu) za 
vsak čin posebej. 

Orožniški častniki napredujejo do vštetega čina orož-
niškega brigadnega generala; toda za kapetana II. raz
jeda in za majorja je poleg ostalih pogojev treba, da 

ravijo predpisani izpit, za polkovnika in brigadnega 
generala pa, da so dovršili nižjo šolo vojaške akademije 
ali njej enako Šolo v državi ali v inozemstvu ali da so 
dovršili pravno, fakulteto z diplomskim izpitom in uspešno 
rešili pismeno nalogo po odredbah zakona o žandarmeriji 
(orožništvu). 

Častniki vrste-vojske prestopijo •'. orožništvo z Istim 
činom in rangom, ki so ga dotlej imeli, ko so izpolnili 
pogoje, ki se zahtevajo z zakonom o žandarmeriji (orož
ništvu).* 

Prestopanja orožniških častnikov v vrste vojske ni.« 

Člen 77. 

Člen 95. zakona o ustroju vojske i n mornarice postane 
člen 97. 

..••*) »Službeni list« It. 267/43 k 1. 1930 in št. 585/78.iz 
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Člen 78. 
Člen 96. zakona o ustroju vojske in mornarice po

slane člen 98-
Člen 79. 

Člen 97. zakona o ustroju vojske in mornarice posta
ne člen 99. in se izpremenjen glasi: 

>Cas, ki ga prebije častnik kot slušatelj v vojaških 
šolah v državi ali v inozemstvu, na pripravi za generalno-
štabno stroko, čas, ki ga prebije v strokovnih šolah — 
tečajih za častnike glavnih vrst vojske — na položajih 
komandanta, učitelja, pomočnika učitelja in čas, ki ga 
prebije na položaju komandanta šole za rezervne častnike 
glavnih vrst vojske, se šteje kot poveljevanje edinici, ki 
ustreza dotičnemu činu; za častnike strok pa se šteje ta 
čas kot opravljanje službe, ki se zahteva s posebnimi po
goji po tem zakonu pri poedinih strokah.« 

Člen 80. 
Člen 98. zakona o ustroju vojske in mornarice po

etane člen 100., člen 99. postane člen 101., dosedanji člen 
101. zakona o ustroju vojske in mornarice pa se izpušča. 

Člen 81. 
Za členom 101. zakona o ustroju vojske in mornarice 

se dodaja: 

>C. Obče odredbe o opravljanju komandantskih častniških 
potovanj. 

Člen 102. 
O častniških komandantskih potovanjih za čine, za 

katere so s tem zakonom ta potovanja določena, morajo 
komisije, ko dajejo kandidatom naloge v, vlogah od ko
mandanta polka in enakega položaja do vštetega koman
danta divizije in enakega položaja, dati vsakemu kandi
datu posebne naloge, tako da ne dobita dva ali da ne 
dobi več kandidatov iste naloge. Kritiki nalog poedinih 
kandidatov smejo prisostvovati tudi ostali kandidati. 

Člen 103. 
Komandantskèmu potovanju se ne sme podvreči kan

didat, ki ni prebil predhodno najmanj leto dni na polo
žaju čina, za katerega se zahteva konamdantsko potova
nje, in ni v tem času z vsem svojim delovanjem — tako v 
taktičnem kakor učnem, disciplinskem, administrativnem 
in materialnem pogledu — pokaza^ da ta položaj za
služi. Mnenje o tem oddajo pristojni nadrejeni starešine 
na zahtevo ministra za vojsko in mornarico.< 

Člen 82. 
Člen 102. zakona o ustroju vojske in mornarice po

stane filen 104. in se v njeni dodaja nov tretji odstavek, 
ki se glasi: 

> Aktivni častniki, ki se zaradi začasne odreditve v 
specialne važne dolžnosti prevedejo v rezervo, obdrže 
svoj dotedanji rang, dokler so na tej dolžnosti.« 

Člen 88. 
Člena 103. in 104. zakona o ustroju vojske in morna

rice se spajata v člen 105., ki se kot nov člen glasi: 

5060 108. 
1. Na razpoloženju ministra za vojsko in mornarico 

*- brez Mzjfeoi&dji -- ne аШв &Ш* fystëk* Шсап .voj

vode, dlje nego šest mesecev; ta čas se mu šteje v aktivno 
službo in v tem času dobiva častnik vse prejemke čina, 
v katerem je; po tem času pa se upokoji, če ne dobi raz
poreda. 

2. Častniku, ki neprekinjeno in več kot tri mesece 
uspešno nadomešča nadrejenega častnika aH častnika na 
drugem položaju, se šteje ta čas v opravljanje ustrezne 
službe za njegovo napredovanje. 

3. Ce vrši častnik dolžnost, ki je določena z uredbo o 
formaciji vojske in mornarice za višji čin od čina, v ka
terem je, in rad' tega ni možnosti, da bi za povišanje v 
prvi prihodnji čin izpolnil posebne pogoje opravljanja 
ustrezne službe v činu, v katerem je, se mu šteje za na
predovanje, in to samó za prvi prihodnji čin, čas, kj ga 
je prebil v tej službi, v rok, predpisan za službo v činu, 
v katerem je.« 

Člen 84. 
Člen 105. in 107. zakona o ustroju vojske in mornarice 

se spajata v člen 106., ki se kot nov člen glasi: 
>Častniki strok, razen generalnoštabne, ne smejo po

veljevati edinicam vrst vojske. 
Častniki, ki so se šolali ali specializirali za poedine 

službe, se ne smejo uporabljati za službe, ki niso v zvezi 
z njih strokovno izobrazbo.« 

Člen 85. 
Člen 106. zakona o ustroju vojske !n mornarice po

stane člen 107. in.se izpremenjen glasi: 
>Čas, dejanski prebit v zaporu po sodni obsodbi in 

ob odstranitvi iz dotedanje 9lužbe, se ne šteje v aktivno 
službo in tudi ne za pridobitev pravice do napredovanja, 
niti vobče za pridobitev ostalih pravic po tem zakonu. Ta 
čas izgubi častnik tudi za rang.« 

Člen 86. 
Člen 108. zakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja in se glasi: . 
>Castniki se. ocenjajo na podstavi kraljeve uredbe 

vsako leto. ., 
Razen ocen se vodi in hrani za vsakega častnika 

>karton osebnih in službenih razmerij«; njegovo vsebino, 
dopolnjevanje in čuvanje predpisuje minister za vojsko 
in mornarico. 

Obenem s kartonom osebnih in službenih razmerij 
se hranijo tudi ocene.« 

Člen 87. 
Ölen 109. zakona o ustroju vojske in mornarice se iz

preminja in se glasi: 
>a) Častnik more neprekinjeno bolovati do enega letà 

od dne, ko je prestal prihajati v službo, ali skupaj v dveh 
zaporednih časovnih letih največ 15 mesecev. V tem času 
mu pripadajo redni prejemki njegovega čina. Po tem času 
se častnik, če ne ozdravi, upokoji. 

b) Častniku gre vsako leto odsotstvo kot letni od
mor, in sicer: generalom • šest tednov, višjim častnikom 
30 dni in nižjim 20 dni. To odsotstvo odobrujejö pristojni 
starešine vsakemu poedinemu Častniku v oni letal dobi, 
ko to službene prilike v prvi vrsti dovoljujejo. 

V to odsotstvo, ki se daje kot letni odmor, se Šteje 
tudi odsotatvo, ki se daje poedincem po privatnih ровШк 

Člen 88. 
V členu 11Ï. zakona o ustroju vojske in шошагке 

se ијЈгадДпјајцш atetftvek in se gji/вк 
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»Častnik je v pokoju, ko se razreši aktivne službe 
pri vojski ali pri mornarici, od dne ukaza o upokojitvi.«: 

Člen 89. 
V členu 112. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) Točka 1. se izpreminja in se glasi: 
>1. ko dovrši deset let, ki. jih je dejanski prebil v 

aktivni državni službi, pa prosi za upokojitev, če je moči 
ugoditi njegovi prošnji brez škode za koristi službe;« 

b) Točka 2. se izpreminja in se glasi: 
>2. ko dovrši 30 let, prebitih dejansko v aktivni dr

žavni službi, ali 35 let, ki se štejejo, v.a pokojnino, ali ko 
dovrši 60 let starosti. Tak častnik se sme .upokojiti bodisi 
na prošnjo, bodisi po izkazani službeni potrebi. Ce za
prosi sam, se tak častnik takoj upokoji;« 

c) Točka 3 se izpreminja in se glasi: 
>3. če ima tri koledarska leta zaporedoma ali skupaj 

v šestih letih častniške službe nepriporočljivo oceno za 
položaj (zvanje), na (v) katerem je;« 

č) Na koncu točk 5. in 6. se postavljajo namesto be
sed: >s pregledom strokovne vojaške komisije« besede: 
>s specialnim zdravniškim pregledom;« 

d) V.točki 7- je namesto člena: »103.« postaviti »105«. 

•Člen 90. 
Člen 114- zakona o ustroju vojske in mornarice se iz

preminja in se glasi: 
>Upokojeni častnik se sme, če zahteva, vrniti v ak-

. tivno službo, če je bil upokojen iz vzrokov, označenih v 
točkah 1. in 5. člena 112. tega zakona, ali če je to v služ
benem interesu, pa ni bil upokojen iz vzrokov, označenih 
v točkah 3., 4., 8. in 9. člena 112. in ni še dovršil 60 let 
starosti. 

V vseh teh primerih se sme upokojeni častnik vrniti 
v aktivno službo samó, če je kaj praznih mest po forma
ciji, če je po specialnem zdravniškem pregledu sposoben 
za aktivno službo in če izpolnjuje tudi pogoje pod f) in 
g) točke, 3. pod I. člena «1. tega zakona. 

Cas, ki ga prebije častnik v pokoju, se mu ne šteje v 
fiktivno službo; toliko časa, koJikor ga je prebil v pokoju, 
Pa izgubi tudi v rangu, če se reaktivira v istem činu, v 
katerem je bil upokojen.« 

Člen 91. 
Člen 115. zakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja in se glasi: 
>Upokojeni častniki, ki niso prevedeni'v rezervo, a 

so le sposobni za službo, se smejo po potrebi razporediti 
Beglede na njih leta pri narodni vojaški sili na službe 
in položaje, ki ustrezajo njih činu in sposobnostim.« 

Člen 92. 
Tretji odstavek člena 117. zakona o ustroju vojske 

in mornarice se izpreminja in se glasi: 
, »Častnik, čigar ostavka se je, sprejela po prvem od

stavku člena 116. tega zakona, se sme prevesti v rezervo 
s.Snom, ki ga je imel. Tak častnik se .razporeja na službe 
m položaje pri narodni vojaški sili, ki ustrezajo njego
vemu činu in sposobnostim neglede na leta starosti.« 

Člen 93. 

Člen 118. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izprerninja in se glasi: 

»Častnik sme biti izjemoma iz ostavke vrnjen, v 
ftktivsp službo, č§ ni bil vzLOkj da §e je sprejela njegova 

ostavka, njegovo nespodobno in koristim vojske škodljivo 
ponašanje, če je kaj praznih mest po uredbi o formaciji 
vojske, če je po specialnem zdravniškem pregledu spo
soben za aktivno službo in če izpolnjuje pogoje pod f) 
in g) točke 3. pod I. člena 81. tega zakona. V tem pri
meru se vrnejo častniku vse pravice, ki jih je imel prej 
v aktivni službi, samo se mu ne šteje čas, prebil v ostav
ki, v aktivno službo in izgubi toliko časa v ran<:u, če se 
reaktivira v istem činu.« 

Člen 94. 
V členu 120. zakona o ustroju vojske in mornarice 

se izpreminja prvi stavek točke b) in se glasi: 
»b) če v rednem stanju nedopuščeno zapusti službo 

ter se ne vrne v službo v 15 dneh ali se v istem roku 
po svoji krivdi ne javi po preteku odobrenega odsolstva, 
bolovanja, ali po premestitvi na dolžnost, po tem roku 
prestane biti častnik.« 

Člen 95. 
a) V členu 123. zakona o ustroju vojske in morna

rice se vnaša nova točka 2. in se glasi: 
»2. rekrut-dijak iz točke 2. pod a) člena 49. tega 

zakona, ki opravi izpit za rezervnega narednika. Taki 
dijaki morajo redno prihodnjega leta, izjemoma pa in z 
odobritvijo ministra za vojsko in mornarico najkesneje 
v treh letih po odslužitvi roka v stalnem kadru opraviti 
dvomesečno vežbo, po kateri se povišajo, če se ocenijo 
na vežbi povoljno, v čin rezervnega narednika;« 

b) Dosedanja točka 2. postane točka 3. 
c) V členu 126. zakona o ustroju vojske in morna

rice se namesto:. >:členu 73.« postavlja: »členu 72.«. 

Člen 96. 

Člen 129. zakona o ustroju Tojske in mornarice se 
izpreminja in se glasi: 

» R e z e r v n i č a s t n i k p r i vojski s m e p o s t a t i : 
1. častnik v pokoju ali ostavki, če ni izstopil iz 

aktivne službe zbog okolnosti iz točk 3., 4., 5., 6., 8. in 9. 
člena 112. in iz poslednjega odstavka člena 116. tega 
zakona; 

2. dijak-narednik, ki opravi, ko je odslužil dijaški 
rok v stalnem kadru, v trupi ali šoli (tečaju) za rezerv
ne častnike po členu 49. tega zakona, izpit za rezervnega 
podporočnika svoje vrste vojske ali stroke in ga redno 
v prihodnjem letu. izjemoma pa in po. rešitvi ministra 
za vojsko in mornarico najkesneje v treh letih, ko je 
odslužil rok v stalnem kadru, na dvomesečni vežbi v 
njegovi vrsti vojske ali stroki ocenijo nadrejeni stare
šine, da zasluži po izobrazbi, «posobnostih in ponašanju 
napredovati v čin rezervnega podporočnika, če sicer 
ustreza tudi ostalim pogojem pod I., točko 3. pod f), g) 
in h), člena 81. tega zakona; . 

3. rezervni: sodni, sanitetni, lekarnarski in veteri
narski podporočnik kakor tudi rezervni podporočnik: 
ekonomske, artiljerijske in inženjersko-tehnične stroke 
sme postati oni dijak-narednik, ki je dovršil, poleg 
ostalih pogojev, določenih s točko 2. tega člena zakona, 
ustrezno strokovno fakulteto ali višjo strokovno šolo 
fakultetne veljave, v zrakoplovno-tehnični stroki pa oni, 
ki je dovršil tehnično fakulteto zrakoplovne, strojne ali 
elektrotehnične grane v državi ali v inozemstvu ali 
ustrezno višjo tehnično šolo fakultetne veljave. Za eko
nomsko, sodno in veterinarsko stroko, nadalje za arti
ljerijsko, inženjersko in zrakoplovno-tehnično stroko se. 
jemljejo y prvi vrsti dijaki, proglašeni za omejeno spo-
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sobne, ki ustrezajo po strokovni izobrazbi ali profesiji 
dotičnim strokam; 

4. rezervni narednik ali rezervni narednik-vodnik, 
ki je prebil v teh činih skupaj najmanj štiri leta, pred
hodno prebil dvomesečno vežbo pri svoji vrsli vojske 
t<:r bil ocenjen s strogim izborom častnikov v komandi 
(ustanovi), kjer je opravljal vežbo, po členu St., pod 1., 
točko 3., pod b) po izobrazbi, sposobnostih in ponašanju, 
da zasluži, biti pripuščen k izpitu za čin rezervnega 
podporočnika, ter opravi ta izpit in izpolnjuje tudi ostale 
pogoje pod L, točko 3., pod f), g) in h), člena 81. tega 
zakona.« 

Člen 97. 

V členu 131. zakona o ustroju vojske in mornarice 
se '/spreminja prvi stavek in se glasi: 

»Rezervni častniki se povišujejo s kraljevim ukazom 
na predlog ministra za vojsko in mornarico, in sicer 
po odredbah členov 85., 86., 87., 89., 90., 91., 92. in 93. 
tega zakona, izvzemši pogoje, navedene tam za povelje
vanje poedinini ustanovam ali za njih upravljanje ali za 
izvrševanje specialnih poslov, ki so predpisani za na
predovanje aktivnih častnikov.« 

Člen 98. 
V členu 132. zakona o ustroju vojske in mornarice 

se izpreminja poslednji odstavek in se glasi: 
5>Za rezervne častnike se vodi pri ministrstvu za 

vojsko in mornarico poseben strokovni činovni imenik 
(rangovna lista).« 

Člen 99. , 
V členu 133. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V točki 1. se v drugi vrsti namesto besed: »s 

strokovno vojaško komisijo? postavljajo besede: s-s spe
cialnim zdravniškim pregledom«. 

b) Točka 7. se izpreminja in se glasi: 
»7. opraviti mora izpit, predpisan za čin aktivne 

službe, v kateri se more po prvem odstavku tega člena 
aktivirati ali, če tega po tem zakonu za ta čin ni, za 
predhodni nižji čin aktivnega častnika, za katerega se 
zahteva izpit po tem zakonu.« 

c) Za točko 7. se dodaja nova točka 8. in se glasi: 
J8 . da ni starejši od 30 let niti oženjen, če se pre

vede v aktivno službo s podporočniškim činom.« 
č) Predposlèdnji odstavek se izpreminja in se glasi: 
>Rezervni častnik, ki je bil prej aktiven častnik, 

pa je bil upokojen, sme po potrebi, na svojo prošnjo, 
biti vrnjen iznova v aktivno službo z rangom po odred
bah člena 11.4. ali člena 118. tega zakona, če pa je imel 
v rezervi višji čin od čina, v katerem je upokojen, z 
rangom od dne ukaza o reaktiviranju.« 

člen 100. 

Člen 134. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpreminja in se glasi: 

»Službena obveznost rezervnih častnikov traja tudi 
preko 50. leta starosti, če so sposobni za službo. 

Rezervni častniki se razporejajo pri narodni vojaški 
sili na službe in dolžnosti, za katere imajo sposobnosti 
neglede na leta starosti po členu 9. tega zakona. 

Za prevajanje rezervnih častnikov iz ene, v drugo 
vrsto vojske ali stroko in obratno veljajo odredbe člena 
83. tega zakona kakor za aktivne častnike.« 

člen 101. 
Člen 135. zakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja in se glasi: 
»Rezervni konjiški častnik mora imeti, dokler je 

zavezah služiti pri narodni vojaški sili, ob' svojih stro
ških predpisnega jezdnega konja in jezdno opremo. ' 

Te dolžnosti je oproščen oni rezervni konjiški čast
nik, ki po svoji profesiji in imovinskem stanju ali po 
imovinskem stanju svoje zadruge po odredbah dotičnih 
pravil ne more vzdrževati ob svojem strošku predpis
nega jezdnega konja in jezdne opreme. O tem odloča 
minister za vojsko in mornarico in je ta rešitev izvršna. 

Rezervnim konjiškim častnikom, za katere določa 
vojna formacij:1 dva konja, se dodeljuje drugi konj izmed 
popisanih konj.« 

Člen 102. 
Člen 130. zakona o, ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja in se glasi: 
»Če se rezervni častnik v mirnem času brez svoje 

krivde v službi pri vojski in mornarici sami ali po 
povodu službenega posla tako poškoduje, da postane 
zaradi dobljenih ran, poškodb ali pokvar nesposoben za 
vsako nadaljnjo službo in vobče za pridobitno delo, se 
mu prizna, da je izpolnil pogoj za pridobitev pravice 
do osebne pokojnine tudi, če. nima deset let priznane 
aktivne državne službe, in dobiva pokojnino v višini 
50% zneska plače, ki mu po činu pripada. 

Če je rezervni častnik obenem državni uslužbenec, 
se mu štejejo v čas za odmero količine osebne pokoj
nine vsa leta službe,, priznane po odredbah zakona o 
uradnikih, in še deset let več, tako da dobiva pokojnino 
v višini zneska plače, ki mu pripada po letih, dejanski 
prebitih v državni službi, in po teh priznanih letih in 
25% zneska položajne doklade, če nima s temi prizna
nimi leti vied skupaj 20 let službe; če pa ima s temi 
priznanimi leti vred 20 in več let službe, v znesku, ki 
mu pripada po odredbah tega zakona za to število let. 

Rezervni častnik, ki ni državni uslužbenec, dobiva 
za pokojnino 50% zneska plače, ki mu pripada po činu. 

Če ob okolnostih, navedenih v prvem odstavku tega 
člena zakona, rezervni častnik, državni uradnik, pade 
ali je ranjen ali poškodovan, pa za rano ali poškodbo 
ali pokvaro umre. se prizna rodbini za pokojnino, kakor 
da je imel 35 let vplačevanja v uradniški pokojninski 
sklad na prejemke, ki jih je prejemal ob smrti. Presežek 
pokojnine obremenja v tem primeru državno blagajno. 
Če pa padli-umrli rezervni častnik ni bil državni usluž
benec, dobiva rodbina, če. nima drugih dohodkov, pod
poro v znesku, in siper: za enega člana 30%, za dva ali 
več članov 40% njegove plače, ki mu je pripadala 
po činu. 

Če se rezervni častnik onesposobi v službi pri vojski 
in mornarici sami med vojno brez svoje krivde, ima 
pravico do državne zaščite in pomoč po odredbah inva
lidskega zakona. 

Rodbina onega rezervnega častnika, ki umre ali 
pade med vojno v službi pri vojski ali mornarici sami, 
ima prayico do invalidske podpore in ostalih vrst držav
ne zaščite in pomoči po odredbah invalidskega zakona.« 

Člen 103. ;' 
V členu 137. zakona o ustroju vojske In mornarice? 
a) Točka 1. se izpreminja in se glasi: 
»1. če postane nesposoben za katerokoli službo re

zervnega častnika pri uarodni vojaški зШј« 
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b) Za točko 5. in pred poslednjim odstavkom se 
vnaša nova točka 6. in se glasi: 

»6. če prestopi v tuje podanišlvo.« 

Clou 104. 
V členu 147. zakona o ustroju vojske in mornarice: 

. .a) V drugem odstavku se postavlja, namesto besede: 
»zdravniški« beseda: ..-.sanitetni«, 

-b.) Ves tretji odstavek se izpušča. 

• ;. Člen 105. 

.. V členu, 148. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) Druga vrsta od zgoraj se izpreminja in se glasi: 
»1. Mornariški kaplar.« 
b) V točki 3. se postavlja pri podčastniških činih 

namesto besed: »Mornariški vodja« besede: ^Mornariški 
narednik-vodnik«. 

.Člen 106. 

. Člen 150. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpreminja in se glasi: 

»III. M o r n a r i š k i k a p l a r . 

Člen 150. 
Mornariški kaplar obstoji v vseh granuli mornariške 

službe. Da napreduje kdo v čin mornariškega kaplarja. 
je potrebno, da je kdt mornar odslužil • najmanj osem 
mesecev ali da uspešno dovrši eno izmed strokovnih 
mornariških šol za čin mornariškega kaplarja. 

Pravico, poviševati v čin mornariškega kaplarja, 
ima komandant mornarske komande. 

Rekrut kadrovec, pomorec ali poklicni rečni brodar 
sme napredovali v čin mornariškega kaplarja negledc 
na prednje roke, čim dovrši , z uspehom strokovni 
vojaško-brodarski tečaj. 

Mornariški kaplar izgubi čin po sodni obsodbi na 
kazen preko treh mesecev strogega zapora ali zapora.« 

Člen 107. 

V členu 152. zakona.o ustroju vojske in mornarice: 
a) V prvem odstavku za točko 2. se nadomeščajo 

v četrti vrsti besede: »mornar I. razreda« in v šesti vrsli 
besede: »mornarji prvega razreda« z besedami: vmor-
nàriâki kaplar« in »mornariški kaplarji«. 

b) V tretjem, četrtem in petem odstavku za točko 2. 
se postavlja namesto besede: xvodjo« besedi: »nared
nika-vodnika«. 

Člen 108. 
У zakonu o ustroju vojske in mornarice: 
a) V členu 153. se postavlja v drugem odstavku 

namesto besede: »vodje« beseda: »narednika-vodnika«. 
b) V členu 155. se. postavljate v drugi in tretji vrsti 

namesto besed: »mornarje I. razreda« besedi: »mrirna-
riške kaplarje«, ves drugi odstavek pa se izpušča. 

c) V Členu 156. se vnašate v drugem odstavku na
mesto besed: »mornarji I. razreda« besedi: »mornariški 
kaplarji«. 
... . . . , . , Člen 109. 

1 

V členu 162! zakona/O ustroju vojske in mornarice: 
. a) Prvi odstavek za dvopičjem pod b) se izpremi-

Büä in se"glasi: 
^podčastnik čina narednika in narednika-vodnika:« 
b)j Točka L pod b) se izpreminja in se glasi: . 

>1. ki prebije v činu narednika in narednika-vod
nika najmanj šest let;« 

c) Točka 2. pod b) se izpreminja in se glasi: 
ч'2. ki je ocenjen s "strogi m izborom pomorskih čast

nikov komande ali urada z veljavo polka ali eskadre 
ali samostojnega ladijskega sestava na morju ali na 
rekah, da zasluži, biti pripuščen k opravljanju izpita za 
čin «irokovnega podporočnika, in ki opravi izpit za ta 
čin po predpisanem programu in pravilu;« 

č) Točka 4. pod b) se izpreminja in se glasi: 
>4. ki ni starejši od 35 lek« 
d) Točka S. pod b) se izpreminja in se glasi: 
: 8. ki je telesno zdrav in sposoben za službo stro

kovnega častnika, kar se ugotovi s specialnim zdravni
škim pregledom.« 

Člen 110. 

V členu 164. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) Prvi odstavek točke 2. pod a) se izpreminja in 

se glasi: 
/2. Civilna osella z dovršeno tehnično fakulteto v 

državi ali v inozemstvu ali z dovršeno višjo strokovno 
tehnično šolo, enako fakulteti, ki je kot uradniški pri
pravnik na enoletnem praktičnem'delu pri mornariških 
ustanovah ocenjena zu sposobno za stroko in ki izpol
njuje tudi ostale pogoje iz člena S2r tega zakona. Po
slavljajo se za inženjerske poročnike, če so bile sprejete 
za uradniške pripravnike po dovršeni šoli; če pa pri
hajajo iz druge grane civilne državne službe, se postav
ljajo s činom, ki ustreza položajni skupini, ki so jo imeli 
v civilni državni službi, toda do vštetega čina kapetana 
I. razreda« 

b) Drugi odstavek točke 2. pod a) se izpušča. 
c) Odstavek pod h) se izpreminja in se glasi: 
>b) Strojni častnik: 
Strojni častnik sme postati podčastnik čina nared

nika ali narednika-vodnika v strojniški ali eleklričarski 
grani, ki prebije v teh činih najmanj- šest let in opravi 
predpisani izpit, a ustreza tudi ostalim pogojem pod b) 
člena 162. legji zakona, toda morajo pri strogem izboru 
sodelovati poleg pomorskih'.častnikov in inženjerskih 
častnikov ustrezne stroke tudi neposredno nadrejeni 
strojni častniki.« 

c) Točka 1. pod c) se izpreminja in se glasi: 
»1. Civilna oseba z dovršeno tehnično fakuli"''!' Hi 

z dovršeno višjo strokovno tehnično šolo. enako .fakul
teti, v državi ali v inozemstvu, ki se kot urHniški 
pripravnik na enoletnem 'praktičnem delu on morna
riških ustanovah oceni kot sposobna za stroko in ki 
izpolnjuje tudi oslnle pogoje člena 82. tewi zakona. 
Poslavlja se za nižjega vo.Î4.sli*o-1eh"i?"etra игпФЛка 
ITI. razreda, če je bila sprejeta za urad^iï'-erra nrinrav-
nika po dovršeni šoli: če pa prihaja iz dru^e erra"? 
civilne državne službe, se postivli« z гч"т.-10 ш )<j 
ustreza položajni skupini, ki io ie imHa v civilni državni 
službi, toda, do vštetega I. nižjepa razreda.« 

d) Za točko 1. pod c) se vnaša nova točka 2. in 
se glasi: 

»2. Civilna oseba z dovršeno srednjo strokovno šolo 
z zaključnim izpitom, enako popolni srednji šoli, ki se 
kot uradniški pripravnik na dvoletnem praktičnem delu 
pri mornariških ustanovah oceni za sposobno za stroko 
in opravi predpisani izpit za nižjega vojaško-tehnične^a 
uradnika IV. razreda: s tem razredom «p ћк^ п^-ч-Иа, 
če sicer izpolnjuje tudi ostale pogoje člena 82. tega 
zakona.*. 
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e) Dosedanja točka 2. pod c) postane točka 3. in 
drugi stavek te točke se izpremenjen glasi: »Postav
ljajo se za civilne' uradnike in uslužbence po odredbah 
zakona o uradnikih in v zvanja,.ki so določena z zako
nom o uradnikih in z uredbo o formaciji mornarice.« 

Cleu 111. 
V zakonu o ustroju vojske in mornarice: -
a) V členu 166. se namesto: »člena 86.« postavlja: 

>člena 82.<. 
b) Prvi odstavek člena 167. se izpreminja in se 

glasi: 
»Napredovanje mornariških častnikov se vrši s kra

ljevim ukazom na predlog ministra za vojsko in morna
rico, in sicer:« 

Člen 112. 
Člen 168. zakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja in se glasi: 

»I. O b č i p o g o j i . 
Ti pogoji so isti kakor pogoji iz člena 86. tega zako

na do vštete točke 3.; toda odslužiti so morali najmanj 
spodaj označeno število let, in sicer: 

a) p o m o r s k i č a s t n i k i : 
v činu korvetnega poročnika 3 leta, 
v činu fregatnega poročnika 3 leta, 
v činu poročnika bojne ladje II. razreda . 3 leta, 
v činu poročnika bojne ladje I. razreda . 5 let, 
v činu korvetnega kapetana 4 leta, 
v činu fregatnega kapetana . 4 leta, 
v činu kapetana bojne ladje . . . . . . 4 leta, 
v kontreädmiralskem činu 4 leta, 
v viceadmiralskem činu 5 let; 
b) s t r o k o v n i č a s t n i k i v o j a š k e g a p o m o r s t v a 

in č a s t n i k i s t r o k p r i m o r n a r i c i služijo v poedinih 
činih najmanj toliko let, kolikor jih je določenih v členu 
86. tega zakona za častnike strok pri vojski.« 

Člen 113. 
V členu 169. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V točki 1. pod a) na koncu druge vrste se izpušča 

pika in se dodajajo besede: >ob normalnih okolnostih.< 
b) V točki 2. pod a) se v tretji vrsti za besedami: 

>na opremljenih ladjah« [postavlja vejica in se za veji
co] vnašajo besede: >da je sposoben, samostojno oprav
ljati stražo na morju ob vseh okoliščinah«, namesto 
besede: »pokazal« v isti vrsti se vnašajo besede: »oce
njen, da ima«. 

c) V točki 4. pod a) se postavlja v sedmi vrsti za 
podpičjem in za besedama: »da je< beseda: »uspešno«. 

č) Prvi odstavek točke 5. pod a) se izpreminja i u 
se glasi: 

>5. Za fregatnega kapetana: da je poveljeval naj
manj 18 mesecev v činu poročnika bojne ladje I. razreda 
in korvetnega kapetana ali najmanj leto dni v činu kor
vetnega kapetana uspešno večji plovni edinici, za katero 
je določen z uredbo o formaciji mornarice korvetni 
kapetan, ali da je bil najmanj leto dni v činu korvetnega 
kapetana I. častnik velike ladje, za katero je določen s 
formacijo I. častnik v činu korvetnega kapetana, ostali 
čas pa bil na ustreznih mornariških položajih na morju 
ali na kopnem in da je ocenjen za izobraženega In 
sposobnega, poveljevati večjim vojnim ladjam, nadalje 
da je sposoben tudi za ostale položaje, ki ustrezajo po 
uredbi o formaciji mornarice činu fregatnega kapetana,c 

d) Točka 6. pod a) se izpreminja in se glasi: 
>6. Za kapetana bojne ladje: da je poveljeval naj

manj leto dni v činu fregatnega kapetana uspešno večji 
ladji ali ustreznim ladijskim sestavom, da je vobue 
dokazal z dotedanjim delovanjem višjo pomorsko izo
brazbo, da je ob vojnih vežbah, pri izdelovanju — se
stavljanju ali pri reševanju nalog, in v času. ko dejanski 
poveljuje na morju, ocenjen po komisiji, katere pred
sednik je komandant mornarice, člana pa sta: načelnik 
štaba komande mornarice in en brigadni general 
gencralnoštabne stroke iz glavnega generalnega štaba da 
ima izobrazbo in sposobnosti, poveljevati največjim 
vojnim ladjam ali ustreznim ladijskim ali pomorsko-
zrakoplovnim sestavom.« 

e) Točka 7. pod a) se izpreminja in se glasi; 
»7. Za kontreadmirala: da ima višjo mornariško 

izobrazbo, da je poveljeval v činu kapetama bojne ladje 
uspešno večjim vojnim' ladjam ali ustreznim sestavom 
in uspešno opravljal posle na» položajih, določenih г 
uredbo o formaciji mornarice za čin kapetana bojne 
ladje, in da je ob vojnih vežbah, pri izdelovanju — 
sestavljanju ali pri reševanju nalog v času, ko dejanski 
poveljuje na morju, ocenjen po komisiji, katere pred
sednik je komandant mornarice, člana pa sta: en pomoč
nik načelnika glavnega generalnega štaba ali načelnik 
oddelka glavnega generalnega štaba v generalskem činu 
iz generalnoštabne stroke in načelnik štaba komande 
mornarice, da zasluži, napredovati v kontreadmiral-
ski čin.« 

f) Točka 8. pod a) se izpreminja in se glasi: 
»8. Za viceadmirala: da je po svojem delovanju 

ocenjen za sposobnega, poveljevati floti ali voditi naj
večje ustanove pri mornarici, in da je ob kombiniranih 
vojnih vežbah, pri izdelovanju — sestavljanju ali pri 
reševanju nalog v času,- ko. dejanski /poveljuje eskadri, 
po komisiji, katere predsednik je komandant mornarice, 
člana pa sta: en pomočnik načelnika glavnega general
nega štaba in en viceadmiral, ki ga odredi minister za 
vojsko in mornarico, ocenjen, da zasluži, napredovati v ' 
viceadmiralski čin.« 

Člen 114. 

Člen 170. zakona o ustroju vojske in mornarice sa 
izpreminja in se glasi: 

»Za napredovanje častnikov vojaškega pomorstva 
in strojnih častnikov, okategorizifanih in uporabljanih 
za pisarniške, lokalne ali administrativne službe, veljajo 
obči pogoji iz člena 86. tega zakona, toda z roki, kakor 
za stroke pri vojski. 

Odredbe poslednjega odstavka člena 94. tega zako
na veljajo tuđi'za častnike vojaškega pomorstva in za 
strojne častnike.« 

Člen 115. 

»Člen 171. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpreminja in se glasi: 

»Glede častnikov intendantske grane ekonomsko 
stroke v službi pri mornarici veljajo za napredovanje 
isti pogoji iz člena 89. tega zakona kakor za napredova
nje častnikov intendantske grane ekonomske stroke pri 
vojski, z uporabo na ustrezne službe pri mornarici, 
kolikor se to zahteva v posebnih pogojih člena 89. tega 
zakona, samo da se vrši reševanje nalog na karti po 
točkah 6. in 7. člena 89. tega zakona pred komisijo, 
katere predsednik je komandant mornarice, člana 
pa sta; ... 
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1- za polkovnika: načelnik ekonomskega oddelka 
komande mornarice ali načelnik ekonomskega oddelka 
ministrstva za vojsko in mprnarico in načelnik štaba 
komande mornarice; 

2. za intendantskega brigadnega generala: en po
močnik načelnika glavnega generalnega štaba ali načel
nik oddelka glavnega generalnega štaba v generalskem 
činu iz generalnoštabne stroke in načelnik ekonomskega 
oddelka ministrstva za vojsko in mornarico ali načelnik 
ekonomskega oddelka komande mornarice; in 

3. za intendantskega generala reševanje nalog pred 
komisijo po točki 8. člena 89. tega zakona.<r 

Člen 116. 
V členu 172. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) Točka 1. pod a) se izpreminja in se glasi: 
'»1. Za inženjerskega poročnika: da je izpolnil pogo

je člena 164. tega zakona.« 
b) V točki 6. pod a) se izpusčajo v peti vrsti za 

besedo: »poslej vejica in vse ostale besede do konca 
odstavka, namesto njih pa se vnašajo.besede: »in da je 
ocenjen po načelniku stroke, da ima izobrazbo in spo
sobnost, upravljati samostojno posle, določene z uredbo 
o formaciji mornarice za čin inženjerskega polkovnika.« 

c) Za točko 6. se dodaja nova točka 7. pod a) in 
se glasi: 

»7. Za inženjerskega generala: da ga je po znan
stveni izobrazbi kakor tudi po celokupnem njegovem de
lovanju in izvirnih znanstvenih konstrukcijskih delih oce
nil komandant mornarice, da ima izobrazbo in sposobno
sti, upravljati in voditi celokupno službo dotične tehnične 
grane. 

Inženjerski general ima brigadni rang.« 

Člen 117;' 

V členu 173. zakola o ustroju vojske in mornarice 
se v drugi in predposlednji vrsti namesto: »92.« po
stavlja: »91.«. 

Člen 118. 

V zakonu o ustroju vojske in mornarice: 
a) ölen 174. se izpreminja in se glasi: 
>Odredbe členov 98., 99., 100. in 101. tega zakona 

veljajo analogno tudi za mornarico.« 
b) V členu 176. se namesto: >103., 104. in 106.« po

stavlja: »105. in 106.« 

^ Člen 119. 
••'. V členu 187. zakona o ustroju vojske in mornarice: 

a) Točka 2. ee izpreminja in se glaei: 
>2. Dijak-navtik v činu mornariškega narednika ali 

narednika-vodnika s patentom poročnika dolge plovitve, 
kakor tudi dijak na dijaškem roku pri mornarici in 
mornariški narednik ali narednik-vodnik, ki opravi 
izpit, predpisan za čin rezervnega korvetnega poroč
nika ali za čin rezervnega podporočnika svoje stroke, 
in vrši nadalje v treh letih po odslužitvi svojega roka v 
«adru na dvomesečni vežbi uspešno dolžnost mornari
škega narednika ali narednika-vodnika in ga nadrejeni 
starešine ocenijo, da zasluži po izobrazbi in lastnostih, 
n*Predovati v čin korvetnega poročnika ali v podporoč-
nlski Činavoje stroke ter ustreza tudi ostalim pogojem' 
P°d L, točko 3., pod f), g) in h) Člena 81. tega zakona.« 

.'. b) V točki 3. se v prvi vrsti namesto besede: »vodja« 
postavljajo besede: »narednik ali narednik-vodnik«, s 

zos-lednji vrsti pa se izpusčajo besede: »in točko L 
člena 85.«. 

Člen 120. 
V členu 202. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) Vnašata se nov prvi in drugi odstavek in se 

glasita: 
»Izpiti za poedine čine podčastnikov, častnikov in za 

ustrezne razrede vojaških uradnikov se smejo opravljati • 
vsega skupaj trikrat, in sicer neglede na to, ali se 
opravljajo v eni ali v več vrstah vojske ali v več strokah 
ali v vrsti vojske in stroki. K izpitnemu potovanju, 
določenemu s tem zakonom, sme biti pozvan kandidat 
samo enkrat. 

Kandidat, ki tudi tretjič ne opravi izpita ali ki%ne 
izvrši uspešno potovanja, izgubi pravico, izpit še oprav
ljati in še vršiti izpitno potovanje.« 

b) Dosedanji prvi odstavek postane tretji; dosedanji 
drugi pa postane četrti odstavek. 

Člen 121. 
V členu 203. zakona o ustroju vojske in mornarice 

se dodajajo v prvi vrsti za besedami: »v.ustrezne šole« 
besede: »ali na praktična dela v trupe, zavode in 
ustanove«. 

j Člen 122., 
Člen 209. feakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja in se glasi: 
»Pri vojski in mornarici obstoje vojaški uradniki in 

civilni državni uslužbenci. 
V o j a š k i u r a d n i k i s o : -
1. stalni vojaški profesorji:, vojaške akademije, po

morske vojaške akademije, intendantske akademije in 
drugih vojaških Sol i veljavo teh; 

2. vojaški kontrolorji; 
3. vojaško-tehnični uradniki strok; 
4. stalni vojaški duhovniki; . , 
5. kapelniki; 
6. sanitetni in veterinarski pomočniki; In 
7. vojaški pisarji. 
C i v i l n i d r ž a v n i u s l u ž b e n c i p r i vo j sk i i a. 

m o r n a r i c i s o : 
1. civilni uradniki; 
2. uradniški pripravniki; 
3. zvaničniki; in . : </ 
4. služitelji. 
Civilni uradniki in uslužbenci pri vojski in morna

rici so: stalni, pogodbeni in honorarni.«. 

Člen 128. 
Člen 210. zakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja in se glasi: • ' :' •••••: 
» S t a l n i v o j a š k i p r o f e s o r j i : vojaške aka

demije, pomorske vojaške akademije in intendantske 
akademije kakor tudi drugih enakih vojaških šol smejo 
postati samo osebe z dovršeno fakulteto v državi aii v 
inozemstvu, ki so se drugače odlikovale z izobrazbo in 
izvirnimi znanstvenimi deli. Sprejemajo se z razredom 
nižjega ali višjega stalnega vojaškega« profesorja onega 
razreda, ki uatreza položajni skupini, v kateri so bili v 
civilni državni elužbi, če izpolnjujejo tudi ostale pogoje 
člena 82. tega zakona. ..' , 

O s t a l i v o j a š k i u r a d n i k i strok pri vojski 
in mornarici iz člena 209. tega zakona,smejo postati 
osebé, kHzpolnjujejò. P.ogojej ki, se zahtevajo,:po odred-
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bah tega zakona za sprejem v ustrezno stroko, poleg teh 
pa tudi še pogoje pod f), g) in h) iz točke 3. pod I. čle
na 81., če so iz vojske, če pa so iz civilnega stanu, po
goje iz člena 82. tega zakona. 

S t a l n i c i v i l n i u r a d n i k i , u r a d n i š k i 
p r i p r a v n i k i i n u s l u ž b e n c i iz člena 209. 
tega zakona se sprejemajo v službo pri vojski in morna
rici po odredbah zakona o uradnikih in se uporabljajo 
nanje vse odredbe tega zakona, kolikor niso poedine 
odredbe izvzete po odredbah tega zakona. Sprejemajo in 
postavljajo se v zvanja, določena z razporedom zvanj po 
zakonu o uradnikih in uredbi o formaciji vojske ali o 
formaciji mornarice. 

Kakšne šole, kakšna izobrazba in sposobnost civil
nih 'uradnikov in uslužbencev se zahtevajo za poedina 
zvanja pri vojski in mornarici, predpisuje minister za 
vojsko in mornarico. 

P o g o d b e n i u r a d n i k i se sprejemajo na de:, 
lo, ki ga vrše uradniki, toda ne tudi za položaje, s kate
rimi je vezana funkcija računodajnika. 

D n e v n i č a r j i se jemljejo na delo, ki ga oprav
ljajo zvaničniki in služitelji. 

Pogodbeni uradniki in dnevničarji se sprejemajo na 
delo v službi pri vojski in mornarici po odredbah za
kona o uradnikih in se morajo nanje uporabljati vse 
odredbe onega zakona; na pogodbene kapelnike in god
benike pa se morajo uporabljati tudi še'odredb e tega 
zakona. Natančnejše odredbe o sprejemanju pogodbenih 
uradnikov in dnevničarjev predpisuje minister za vojsko 
in mornarico. 

Pogodbeni uradniki smejo prestopiti v aktivno dr
žavno službo in biti postavljeni: za vojaške uradnike ali 
za civilne uradnike, če izpolnjujejo tudi vse ostale po
goje tega zakona in zakona o uradnikih. Pri tem pre
stopu ali tej postavitvi sme dobiti pogodbeni uradnik 
največ oni razred vojaškega uradnika ali položajno sku
pino civilnega uradnika, ki bi jo mogel imeti po tem za
konu ali po zakonu o uradnikih, da je prebil ves čas po
godbene službe po odbitku enega leta za pripravniško 
službo v aktivni službi pri vojski in mornarici, in s po
gojem, da je ta prehod neposreden, • brez kakega pre
sledka. 

H o n o r a r n i u s l u ž b e n c i : učiteljsko osebje 
po šolah, zdravniki, veterinarji, lekarnarji, kemiki in dr. 
kakor tudi dninarji ( n a d n i č a r u , kvalificirani ' in 
nekvalificirani delavci in druge osebe) se sprejemajo po 
predpisih ministra za vojsko in mornarico, ki določa 
tudi velikost honorarja ali dnine (nadnice).« 

Člen 124. 

V členu 211. zakona o ustroju vojske in mornarice 
se postavlja na koncu Člena namesto pike vejica in. se 
dodaja: »razen ženskih oeeb«. 

Člen 125. 

Člen 212. zakona o ustroju vojske in mornarice,se 
izpreminja in se glasi: 

»Vojaški uradniki in civilni uradniki in uslužbenci 
pri vojski in mornarici smejo biti samo naši državljani. 
Tuji državljani se smejo sprejemati samo.za pogodbene 
uradnike, za honorarne uslužbence, za dnevnicarje ali za 
dninarje (nadničarje).« 

Člen 126. 

Drugi odstavek člena 213. zakona o ustroju vojske 
ш mornarice. 8$ izDreminja in se glasu > 

»Civilno osebje pri vojski in mornarici ima zvanja 
po razporedu zvanj po zakonu o uradnikih in po uredbi 
o formaciji vojske ali mornarice in je porazdeljeno'na 
položajne skupine po kvalifikaciji, po odredbah zakona 
o uradnikih.« 

Člen 127. 
Y členu 214. zakola o ustroju vojske in mornarice: 
a) V prvem odstavku se postavlja za številko: »60.« 

vejica in se vnaša številka: »61.«,- namesto številke: 
»106.« se.vnaša številka: »107«. 

b) Sedanji tretji odstavek se izpreminja in se glasi: 
»Civilni uradniki z isto plačo in isto položajno do-

klado kot častniki in vojaški uradniki so po rangu nižji 
od teh.« ... 

c) V poslednjem odstavku se postavlja za besedami: 
»zakona o (civilnih) uradnikih« pika, vse ostale besede 
db konca tega odstavka pa še črtajo. 

č) Na koncu člena se dodaja nov odstavek kot posled
nji odstavek, ki se glasi: 

»Za vojaške uradnike in civilne uradnike in usluž-, 
bence se vodijo pri ministrstvu za vojsko in mornarico 
posebni obči činovni imeniki (rangovne liste) kakor za 
Častnike v aktivni službi. Podrobnejše odredbe za vodi-
tev teh činovnih imenikov (rangovnih list) predpisuje 
minister za vojsko in mornarico.< 

Člen 128. 

'V členu 216. zakona o ustroju vojske in mornarice:, 
a). Prvi'odstavek pod a) se izpreminja in se glasi: 

'»Ža napredovanje vojaških uradnikov v poedine 
razrede veljajo obči pogoji člena 86. tega zakona, toda z 
roki, kakor v strokah pri vojski, in sicer:« 

b) Točka 1. pod a) se izpreminja in se glasi: 
»1. stalni vojaški,profesorji: vojaške akademije, po

morske vojaške akademije, intendantske akademije in 
drugih vojaških šol njih veljave; vojaški kontrolorji z 
dovršeno višjo šolo vojaške akademije ali z višjo šolo 
intendantske akademije; in vojaško-tehnični uradniki 
strok s fakultetno izobrazbo ali z višjo strokovno izobraz
bo, enako fakultetni, — do vštetega I. višjega razreda.« 

c) Točka 2. pod a) se'izpreminja in se glasi: 
»2. vojaški kontrolorji z dovršeno nižjo šolo vojaške 

akademije, z dovršeno pomorsko vojaško akademijo, z 
dovršeno nižjo šolo intendantske akademije ali z dovr
šenimi strokovnimi vojaškimi šolami v državi ali v. ino
zemstvu, enakimi naši nižji šoli vojaške akademije, po
morski vojaški akademiji ali nižji šoli intendantske aka
demije, kakor tudi stalni vojaški duhovniki (referenti za 
veroizpovedanja) — do. vštetega II. višjega razreda.« 

č) Točka 3. pod a)-se izpreminja in se glasi: •' 
»3. vojaški kapelhiki z dovršenim konservatorijem 

ali z višjo strokovno: glasbeno izobrazbo — do vštetega 
II. višjega razreda. — V tem razredu sme biti samo re
ferent za glasbo.« '' 

d) Točki 4. in 5. pod a) se spajate v eno točko 4. in 
se ta glasi: ' 

»4. vojaško-tehnični uradniki strok in ostali vojaški 
uradniki z dovršeno srednjo šolo in opravljenim zre
lostnim izpitom, ali z dovršeno srednjo tehnično ali dra
go srednjo strokovno šolo z zaključnim izpitom, ki so ve
ljave popolne, srednje, šole, — do vštetega IV. višjega 
razreda.« 

e) Točka 6. pod a) postane točka 5. in se izpreme-
njena glasi: ' - ••. 
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»5. vsi ostali vojaški uradniki z nepopolno srednjo 
šolo kakor tudi vojaški kapelniki z dovršeno našo glas
beno šolo in dirigentskim tečajem — do vštetega I. 
nižjega razreda;« 

Člen 129... 
Člen 217. zakona o ustroju vojske in. mornarice se 

izpreminja in se glasi: 
»Civilni uradniki, uradniški pripravniki in ostali 

uslužbenci v službi pri vojski in mornarici napreduje
jo v istem zvanju po položajnih skupinah kakor tudi v 
druga zvanja, določena z razporedom zvanj po .zakonu 
o. uradnikih in uredbi o formaciji vojske ali formaciji 
mornarice, če je po formaciji mesto prazno, če izpol
njujejo za napredovanje pogoje zakona o uradnikih in 
obče pogoje iz člena 86. ter posebne pogoje iz točke 1. 
b) člena 216. tega' zakona, kolikor se ti pogoji nana
šajo nanje. . . 

Katere višje strokovne izpite morajo opraviti civilni 
uradniki za napredovanje v višje skupine, predpisuje mi
nister za vojsko in.mornarico.< 

Člen 130. 
,V členu'218. zakona o ustroju vojske in mornarice: 

,a) V prvem odstavku sé v prvi vrsti namesto 
številke: »102.« postavlja številka: »104.«. 

b) V drugem odstavku se postavlja v peti vrsti za 
besedo: »uradniki« pika, vse ostale besede do konca 
odstavka se pa izpuščajo. 

c) Tretji — poslednji odstavek se izpušča. 

Člen 131. 
V členu 219. zakona o ustroju vojske in mornarice 

se vnaša v prvi vrsti namesto številke: »103.« številka: 
>105.<, v četrti vrsti pa se postavlja za besedo: »urad
nikih« pika, vse ostale besede do konca odstavka pa 
se izpuščajo. 

' Člen 132. 
' V členu 220. zakona o ustroju vojske in mornarice 

•se postavlja, v četrti vrsti za besedo:'»uradnikih« pika 
in se izpuščajo besede: »in ostalih državnih uslužben
cih«. 

Člen 133! 
V členu 221. zakona o ustroju vojske in mornarice 

se postavlja v četrti vrsti za;besedo: ^uradnikih« pi
ka, vse ostale besede do konca člena pa se izpuščajo. 

Člen 134. 

Člen 223. zakona ò ustroju vojske in mornarice, se 
izpreminja in se glasi: 
•••' »Odredbe členov 111., 112. in 113. tega zakona ve

ljajo povsem ttidi za vojaške uradnike kakor za častni
ke; če pa-gre za primer iz točk 3., 4., 8. in 9. člena 112. 
tega zakona in če nirria vojaški uradnik desetih let ak
tivne državne službe in ni izpolnil pogoja za pridobitev 
pravice do osebne' pokojnine, se odpusti iz državne 
službe. ,. . ' ' 

Odredbe členov 114. in 115. tega zakona veljajo tudi 
za vojaSke uradnike. 

Civilni uradniki in uslužbenci v službi pri vojski 
ìn mornarici se upokojujejo in odpuščajo po odredbah 
zakona o uradnikih in se morajo v tem pogledu nanje 
uporabljati vse odredbe onega zakona. Istotako se ci-
УЦГЛ uradnik in uslužbenec v službi pri vojski in mor

narici, pri katerem nastopi primer iz točk 4., 8. in 9. 
člena 112. tega zakona, odpusti iz državne službe, če ui 
izpolnil pogoja za pridobitev pravice do osebne po
kojnine.« 

Člen 135. 
Člen 224. zakona o ustroju vojske in mornarice че 

izpreminja in se glasi: 
»Za ostavko vojaških uradnikov veljajo odredbe 

členov 116., 117., 118. in. 119. tega zakona. 
Za ostavko civilnih uradnikov i n . uslužbencev v 

službi pri vojski in mornarici veljajo odredbe- zakona 
o uradnikih.« 

Člen 136. 
Člen 225. zakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja in se glasi: 
»Vojaški uradniki izgube zvanje po odredbah čle

na 120. tega zakona. ^ 
Civilni uradniki in uslužbenci v službi pri vojski 

in mornarici izgube zvanja ali službo po odredbah za
kona o uradnikih in se morajo v tem pogledu nanje upo
rabljati vse odredbe onega zakona.« 

Člen 137. . 
V členu 226. zakona p ustroju vojske in ••mornarice: ' 
a) Prvi odstavek se izpreminja in se glasi: 
»Vojaški uradniki v strokah pri vojski in niorna-

rici po členu 209. tega zakona smejo postati v rezervi:«. 
b) Točka l 4 s e izpreminja in se glasi: 
»Oni, ki so bili tudi prej v aktivni službi kot voja

ški uradniki po členu 209. tega zakona. Ti se razpore
jajo po odredbah člena 134. tega zakona, po zvanju in 
razredu, ki. so ga imeli v aktivni službi ;akor tudi glede 
na svoje sposobnosti.« 

. c) Točka 2. se izpreminja in se glasi: 
»2. O m e j e n o s p o s o b n i d i j a k i z nedovr

šeno fakulteto ali nedovršeno višjo strokovno šolo z ve
ljavo fakultete ali z dovršeno srednjo šolo ž. zrelostnim 
izpitom ali z dovršeno srednjo strokovno,šolo z veljavo 
popolne srednje šole z zaključnim izpitom, ki se pre
vedejo po končanem . rektutnem izučevanju v stalnem 
kadru zaradi priprave v specialne tečaje ali v ustrezne 
pisarne in : ustanove strok, kjer ostanejo šest mesecev. 
Ob koncu te priprave, v devetem mesecu službe oprav
ljajo kandidati predpisani izpit, in sicer za rezervnega 
sanitetnega- ali rezervnega veterinarskega pomočnika, 
za rezervnega vojaško-tehničnega uradnika idotične teh
nične stroke, za rezervnega vojaškega kontrolorja in za 
rezervnega vojaškega uradnika ekonomske stroke, po
tem pa napredujejo v čin rezervnega podnarednika do
tične stroke; s tem činom se tudi odpuščajo iz kadra. 

Rezervni podnaredniki dotične stroke se pozovejo 
redoma prihodnje leto. ali izjemoma in po rešitvi mini
stra za vojsko in mornarico najdlje v treh letih po od
služitvi roka v stalnem kadru na dvomesečno vežbo k 
edinicam in ustanovam stroke, za katero so se priprav
ljali. V čin rezervnega narednika napredujejo pred po
zivom na vežbo. Oni, ki dovrše uspešno to vežbo ter jih 
njih nadrejeni starešine povoljno ocenijo in če tudi si
cer izpolnjujejo ostale pogoje, iz, točk 2. in 3. člena 86. 
tega zakona, napredujejo za nižje rezervne vojaške 
uradnike IV. razreda ustrezne stroke.« 

6) Na koncu člena se dodaja nova točka 4. in se 
glasi: .'••••.' 

>4. Odredbe člena 136. tega zakona veljajo tudi za 
peaecpe yoja|ke urr.--u_e,« 
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Člen 138. 
V členu 228. zakona o ustroju vojske in mornarice 

se v enajsti vrsti od zgoraj namesto: »50 %< postavlja: 
>20 %«, v štirinajsti vrsti pa se namesto: »100 %« po
stavlja: »50 %c. 

Člen 139. 
V členu 229. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V točki 1. se postavlja namesto besed: »invalid

sko podporo« beseda: invalidnino«. 
b) Točka 3.se izpreminja in se glasi: 
>3. umobolni, gluhonemi, slepi in pohabljeni, ki so 

nesposobni za kakršnokoli delo in pridobivanje ter pla
čujejo 120 dinarjev ali manj neposrednega davka po 
členu 53. tega zakona.« 

Člen 140. 
Člen 233. zakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja in se glasi: 
»Razen z državno živino, državno opremo in držav

nimi vozili s pripadajočo opremo se dopolnjuje vojaška 
sila z vsemi temi sredstvi iz prebivalstva, kadarkoli je 
to potrebno. 

Vojska se dopolnjuje s temi sredstvi iz prebivalstva' 
s popisom sposobnih in uporabnih živali in vozil s pri
padajočo opremo, obvezane pa so, da jih dajo za dopol
nitev vojaške sile, vse osebe, posestva in podjetja v dr
žavi, ki jih imajo na mestu, neglede na to, ali so.zave
zane ali niso zavezane osebni obveznosti v katerikoli 
kategoriji vojaške sile. 

Od tega se izvzemajo: 
•, 1. Živina in vozila z opremo, ki pripadajo kralju in 

(Дапогл kraljevskega doma, inozemskim diplomatskim in 
konzularnim osebam in ustanovam. 

- 2. Konji z opremo aktivnih in rezervnih častnikov, 
in sicer ono število, ki je zanje določeno z uredbo o fu-
raži ali s členom 135. tega zakona. 

3. Živina in vozila z opremo, oproščena, da se omo
goči industrijsko in kmetijsko obratovanje, pravilno raz
množevanje živine, kakor tudi, da se zagotove obstanek 
in koristi poedinih siromašnih državljanov, ki jim je 
živina edini vir za vzdrževanje življenja, po pravilih, 
ki jih predpisuje minister za vojsko in mornarico.« 

Člen 141. 
Člen 234. zakona o ustroju vojsk» in mornarice ве 

izpreminja in se glasi: 
>1. Vsak rezervni konjiški častnik in obveznik-ko-

njenik (podčastnik, kaplar ali redov), ki to po svojem 
ali zadružnem imovinskem stanju in poklicu zmore, 
mora v treh mesecih nabaviti in vsak čas za ves čas 
svoje službene obveznosti pri vojaški sili imeti predpis-
nega jezdnega konja in opremo. Rok za nabavo se ra
čuni za rezervne častnike od dne napredovanja v čast
niški čin, za obveznike pa od dne vpisa v rezervo. 

To velja tudi za ostale.rezervne častnike in obvezni
ke, ki so razporejeni, da vrše službo na svojih konjih, in 
se jim šteje rok za nabavo konja z opremo vred od dne 
priobčitve razporeda. 

2. Kdor izmed rezervnih konjiških častnikov in ob
veznikov - konjikov (podčastnikov, kaplarjev ali redo-
vov) kakor tudi ostalih častnikov in obveznikov, ki so 
razporejeni, vršiti službo na svojih konjih, predpisnega 
konja in opreme v določenem roku ne nabavi, se pobe
re vrednost predpisnega jezdnega konja in opreme od 
njega ali od njegove zadruge,, jz katere ie reknitiwu», 

obenem z davkom v enem letu v korist remontno-komor-
skega t'onda. Vrednost jezdnega konja in konjske opreme 
odreja minister za vojsko in mornarico občasno glede na 
tržne cene. 

Rešitve o tem izdaja pristojni komandant divizij
ske oblasti. Po izdanih rešitvah vrše davčne uprave ta
koj poplačilo in po dovršenem celokupnem vplačilu poš
ljejo denar remontno-komorskemu fondu. 

Pritožbe zoper te rešitve se vlagajo v 15 dneh od 
dne priobčitve rešitve pri pristojnem komandantu vo
jaškega okrožja. Pozneje vložene pritožbe se smatrajo 
za zakesnele in se ne jemljejo v postopanje. O pritož
bah odloča minister za vojsko in mornarico, čigar od
ločbe so izvršne. 

Po popolnoma dovršenem poplačilu določene vsote 
denarja izda pristojni komandant divizijske oblasti na 
osnovi poročila uprave remontno-komorskega fonda do-
tičnemu vplačilcu ali njegovi zadrugi o tem potrdilo. 

Vplačana vsota denarja daje vplačilcu pravico, da mu 
daje država ves čas, dokler je obvezan služiti pri na
rodni vojaški sili, jezdnega konja in konjsko opravo za 
vežbe, ob mobilizaciji in med vojno. 

Vplačane vsote denarja se ne vračajo iz blagajne 
remontno-komorskéga fonda onim, od katerih so se po
brale, marveč služijo z ostalimi dohodki remontno-ko
morskega fonda za namene, določene v točki 2. Člena 
242. tega zakona. 

3. Imovitost rezervnih konjiških častnikov, obvez-
nikov-konjikov (podčastnikov, kaplarjev ali redovov) in 
ostalih častnikov in obveznikov, ki eo razporejeni, da 
vrše službo na svojih konjih, ali imovitost njih zadrug 
se ocenja in določa po velikosti njih neposrednega dav
ka in ostalih pridobitnih in finančnih okolnostih. 

Podrobnejše odredbe o tem predpisuje minister za 
vojsko in mornarico. 

4. Če bi se hotela zadruga razdeliti, preden je pre
nehala za njenega zadrugarja obveznost, služiti pri vo
jaški sili, ter rezervni konjiški častnik ali obveznik-ko-
njik (podčastnik, kaplar ali redov) ali rezervni častnik 
in obveznik, ki je razporejen,. da vrši službo na svojem 
konju, spričo te delitve prestane biti imovit v zmielu, 
kakor je obrazloženo v točki 3. tega člena, mora položiti 
njegova zadruga pred delitvijo vsoto za predpisnega 
jezdnega konja in opremo na enkrat pri pristojni davč
ni upravi za remontno-komorski fond. Drugače se de
litev ne odobri; če pa se izvrši brez odobritve, se pobe
re poleg kazni po odredbah točke 5. člena 248. tega za
kona določena vsota denarja naknadno sorazmerno od 
vseh zadrugarjev. 

5. Če se materialno stanje zadruge rezervnega, ko
njiškega častnika ali obveznika-konjika (podčastnika, 
kaplar ja ali redova), odnosno rezervnega Častnika in 
obveznika, ki je razporejen, da vrši službo na svojem • 
konju, tako poslabša, da se ne more več smatrati po 
odredbah točke 3. tega člena za imovitega in ne more. 
izpolnjevati obveznosti po odredbah tega člena zakona* ; 

se oprosti te obveznosti na vloženo prošnjo z dokazi o 
poslabšanem stanju, ako tudi pristojna občina izda v 
njegovo korist ugodno odločbo po točki 3. tega člena, za
kona. 

O takih prošnjah odloča komandant divizijske obla
sti. Oproščeni se sme prevesti v drugo vrsto vojske ,аЦ 
pa se uporabi nanj točka в. tega zakona, po potrebi. 

6. če se ob rekrutiranju in vpisu v rezervo ne more 
dopolniti zadostna Stsyjlo pseh. iz točke 1, tega člena. 
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bodisi zato, ker takih iniovilih ljudi ni, bodisi zato, ker 
se zahteva za to službo izvestna strokovna sposobnost, 
se vpisujejo tudi siromašnejši; potrebni konji z opremo 
zanje pa se popišejo med prebivalstvom pri onih, ki 
imajo konje in opremo, pa niso obvezniki s svojimi 
konji ali ne služijo, pri vojaški sili na jezdnih konjih. 
Če se jezdni kcnji in opreme ne bi mogle dobiti s po
pisom od prebivalstva, da to, kar manjka, država. 

7. Imoviti rezervni konjiški častniki, obvezniki-ko-
njiki (podčastniki, kaplarji in redovi) in ostali rezervni 
častniki in obvezniki, razporejeni na službe, ki jih mo

r a j o vršiti na svojih konjih, odnosno starešine njihovih 
zadrug, ki se po točki 3. tega člena smatrajo za imovi-
te in morejo nabaviti in imeti predpisnega jezdnega ko
nja z opremo, pa tega ne store po odredbah tega člena 
in člena 243. tega zakona v določenem času,- se kaznu
jejo v mirnem času z zaporom od .1 do 30 dni ali z 
ustrezno denarno kaznijo (računajoč za en dan zapora 
100 dinarjev) v korist remontno-komorskega fonda; ra
zen tega pa se pobere tudi določena vsota za konja in 
opremo po predpisu točke 2. tega člena zakona.. 

Kazni izreka pristojni komandant divizijske oblasti. 
Zoper izrečeno kazen se sme kaznovani pritožiti v 

15 dneh od dne, ko se priobči rešitev, na ministra za voi-
sko in mornarico; tega rešitev je izvršna.« 

Člen 142. 
člen 235. zakona o ustroju vojske in mornarrce se 

izpreminja in se glasi: 
>1. Živino za artiljerijo: jezdno, vprežno in tovorno 

s pripadajočo opremo kakor tudi traktorje daje deloma 
država, deloma pa se popisujejo med prebivalstvom, 
kjer se najdejo. 

2. Opremo za državne jezdne konje, celokupno opre
mo za vprego topov, sprednjih prèm topniških vozov in 
ostalih specialnih državnih vozov, kakor ,tudi specialno 
opremo za tovorno živino, katera oprema se ne da naj
ti med prebivalstvom, iiabavlja država iz remontno-ko
morskega fonda, rednih proračunskih sredstev in izred
nih kreditov. 

Vsa ostala oprema za jezdno, vprežno in tovorno 
živino se jemlje s popisom med prebivalstvom, kjer in 
kolikor se je najde, kar pa manjka, nabavlja država. 

Katero in kakšno spredaj^ opisano opremo da dr
žava in katero jemlje s popisom med prebivalstvom, se" 
predpisuje z dotičnimi uredbami o vojni opremi in s 
pravili. 

3. Za dopolnjevanje in zavarovanje vojaške sile s 
težjo in boljšo pasmo konj se kupuje po potrebi dobra 
pasma v državi in se ustanove posebni vojaški konjski 
depoti ali vojaške kobilarne. 

Ureditev teh depotov ali zavodov se predpiše z 
uredbo. 

Razen tega se prepuščajo po potrebi prebivalstvu 
državne kobile za uporabo, vzdrževanje in za pleme po 
pravilniku, ki ga predpiše minister za vojsko in mor
narico* 

Člen 143. 
. Člen 236. zakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja in se glasi: 
>Vsa komorska živina in ostala vozila na suhem, 

na vodi in v zraku in opremo za jezdno, vprežno in to
vorno živino; vse vrste živalskih vozov z opremo; vse 
vrste mehaničnih in motornih vo*ov 7 opremo; bicikle 

* »Službeni list« St. 562/74 iz 1.. .1931, 

j in motocikle z opremo; motorne čolne in ostala plovila; 
aeroplane z opremo itd. dajo za potrebe vojaške sile 
one osebe, imovine in podjetja v državi, ki jih imajo, 
najsi zanje velja ali ne velja obveznost, služiti v kateri
koli kategoriji vojaške sile. 

Kar spredaj označene živine in vozil za potrebe vo
jaške sile manjka, nabavlja država.« 

Člen 144. 
Člen 238. zakona o ustroju vojske in mornarice se 

izpreminja in se glasi: 
»Vsi oni, ki dajo po členih *235., 236. in 237. tega 

zakona živino in vozila v naravi, se vpisujejo in razpo
rejajo s svojo živino in vozili, če so zavezani službi pri 
vojaški sili in niso služili v kadru ali so okategorizirani 
za nebojniške službe ali so služili skrajšani rok, po ko
morskih edinicah. Razen teh se razporejajo s svojo ži
vino in vozili tudi obvezniki, ki so odslužili poln rok 
službe v kadru, ki pa so iz zadrug z več bojniki, in 
sicer se razporeja po eden na vsake tri bojnike iz zadruge 
za gonjača ali vodnika s svojo živino in vozili neglede 
na to, v kateri vrsti vojske je dotični odslužil svoj rok 
službe v kadru.« 

Člen 145. 
V členu 240. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V prvem odstavku se v prvi vrsti namesto be

sede: »Komorska sredstva« postavlja beseda: »Živina«. 
b) V prvem odstavku se postavljate v drugem stav

ku v sedmi vrsti namesto besed: »Dajalci komore« be
sedi: »Dajalci živine«. 

c) V prvem odstavku se postavljate v deseti vrsti 
namesto besed: »s komorskimi sredstvi« besedi: »z ži
vino«. 

č) V drugem odstavku se izpušča v tretji vrsti be
seda: »komorskimi« in pika na koncu tega odstavka in 
se dodaja: »v edinicah operativne ali rezervne vojske, 
v katere so razporejeni tudi neglede na leta starosti.« 

Člen 146. 

V členu 241. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V prvi vr.sti se namesto besede: »komoro«- po

stavlja beseda: »živino«. 
b) V drugi vrsti se namesto besed: »s svojimi ko

morskimi sredstvi« postavljajo besede: »s svojo živino«. 
c) V osmi vrsti se namesto besed: »osebno s lr^o« 

postavljajo besede: »služenje pri narodni vojaški silk. 
č) V deveti vrsti se namesto besed: >njih komorskih 

sredstev« postavljata besedi: »niih živine«. 
d) V poslednji vrsti tega člena se izpuščajo besede: 

»vselej in v vsakem primeru pa iz istega kraja« in se 
vnašajo namesto njih besede: »toda tako, da so iz iste 
občine, iz katere so dajalci. Ce to nikakor ni mogoče 
zaradi tega, ker je v dotični občini številčno stanje ži
vine in vozil mnogo večje od številčnega stanja prebi
valstva, se odrejajo za gonjače ali vodnike osebe iz nai-
bližjih občin.« 

Člen 147. 

V členu 242. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V točki 1. se v drugi vrsti namesto besed: '•ko

more in opreme« postavljajo besede: »opreme in vozile. 
b) Točka 2. se izpreminja in se glasi: 
»2. Denar tega fonda se mora trošiti izključno za 

nabavljanje nedostajajoče živine, opreme in nedostaja-
jočih vozil po odredbah tega zakona, za njih vzdrževanje 

\ 
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v pravilnem stanju, nadalje za plačevanje odškodnine 
za živino in vozila, vzeta za službo pri vojaški sili.« 

Člen 148. 
V členu 243. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) Točka 1. se izpreminja in se glasi: 
i l . Da je moči po dosedanjih odredbah tega zakona 

popisati, pregledati in po ustreznih pogojih razporediti 
vso živino in vozila v državi, ki so na mestu in da jo 
moči stalno vzdrževati predpisano in potrebno stanje še 
nadalje, se vrši po potrebi v vsej državi ali na poedinih 
delih državnega ozemlja vsako leto, občasno ali po po
trebi, toda v prikladnem času, ob sodelovanju občinskih 
in policijskih oblastev, vojaški pregled vse živine in vo
zil, ali pa samo izvestne kategorije živine in vozi!, kar 
jih je v državi. Od tega pregleda so izvzeti samo živina 
in vozila iz točke 1. člena 233. tega zakona.« 

b) V točki 2. se izpuščajo v drugi in četrti vrsti be
sede: » i n s komorskimi sredstvi« odnosno: »ali komor
ska sredstva«. 

c) Drugi in tretji odstavek točke 2. se izproininjata 
in se glasita, in sicer: 

drugi odstavek: 
»Če ostane lastnik iz kakršnihkoli vzrokov brez ži

vine ali vozil, nadalje ob ponovni nabavi mora takoj, 
najkesneje pa v 15 dneh, ko je nastopila izprenieinba, 
naznaniti to svojemu občinskemu oblastvu, da to nadalje 
pristojno postopa.« 
\ tretji odstavek: 
} »Lastnik, ki iz kakršnihkoli vzrokov ne more več 
živine ali vozil nabaviti in imeti, je tudi dolžan v 15 
dneh od dne, ko je nastopila izprenieinba, naznaniti tj 
svojemu občinskemu oblastvu, ki mora dalje postopati 
po odredbah dotičnih pravil. To ne velja za imovite re
zervne konjiške častnike in obveznike-konjike (podčast
nike, kaplarje in redove) glede jezdnih konj z opremo, 
ki jih obvezno morajo imeti za svojo službo pri vojaški 
sili skladno s členom 234. tega zakona.« 

c) Točka 3. se izpreminja in se glasi: 
>3. Rezervni konjiški častniki in obvezniki-konjiki 

(podčastniki,' kaplarji in redovi) smejo svoje konje tudi 
prodajati in zamenjavati; toda v vsakem primeru bodisi 
da konja odsvojijo, bodisi da. postane nesposoben ali-da 
pogine ali da propade oprema, morajn v treh mesecih od 
dne, ko je nastopila izprememba. nabaviti drugega ko
nja in ga z opremo vred privesti k pristojnemu občin
skemu oblastvu na pregled in v nadaljnje postopanje. 

Če rezervnemu konjiškemu častniku in obvezniku-
konjiku (podčastniku, kaplar ju ali redovu) iz kakršnih
koli vzrokov ni več mogoče nabaviti in imeti predpis-
nega jezdnega konja in opremo, mora to v 15 dneh od. 
dne. ko je nastopila izprememba, naznaniti svojemu ob
činskemu oblastvu. ki postopa dalje po odredbah točke 
5 člena 234. tega zakona. 

OdreoTbe prvega in drugega odstavka te točke va
ljajo tudi za ostale rezervne častnike in obveznike, ki 
so razporejeni, da vrše službo na svojem konju, in so 
po tem zakonu zavezani imeti konja.« 

d) Za točko 3. se vnaša nova točka 4. in se glasi : 
»4. Da se zagotovi točna in trajna voditev eviden

ce nad živino in vozili, mora lastnik o vsaki izpremem-
bi, ki nastopi pri njegovi živini in vozilih, in sicer če 
se številčno stanje poveča (z nakupom, ožrebitvijo ali 

na katerikoli drug način), nadalje če se številčno stanje 
zmanjša (s prodajo, s tem, da pogine, da propade ali 
na kakršenkoli drug način), prav tako tudi vsako menjo 
takoj, najkesneje pa v 15 dneh od dne, ko je izpremem
ba nastopila, naznaniti to svojemu občinskemu oblastvu, 
ki postopa dalje po odredbah tega zakona in dotičnih 
pravilih.« 

e) Za novo točko 4. se vnaša nova točka 5. in se 
glasi: 

»5. Lastnik, ki ne naznani vsake izpremembe, ki je 
nastopila pri njegovi živini in vozilih po tem, kar je 
zgoraj obrazloženo, takoj pristojnemu občinskemu obla
stvu, najkesneje pa v 15 dneh od dne, ko je nastopila 
izprememba, in se; tega ne opraviči s polnoveljavniini 
dokazi, se kaznuje v mirnem času z zaporom od 1 do 30 
dni ali z ustrezno denarno kaznijo (pri čemer se računi 
za en dan zapora 100 dinarjev) v korist remontno-ko-
morskega fonda. 

Prav tako se kaznuje po prednjem odstavku tudi 
lastnik ali odrejeni gonjač-vodnik, odnosno starešina 
zadruge, ki na poziv vojaških oblastev ne pride aH ne 
pripelje živine in vozil ob določenem času in na dolo
čeni kraj; ki poškoduje ali izgubi listine, prejete za ži
vino in vozila, in ki vobče ne vrši svoje dolžnosti in 
ravna zoper odredbe tega zakona in doličnih pravil in 
predpisov pa tega ne opraviči s polnoveljavniini dokazi. 

Tudi občinska oblastva so odgovorna in se kaznu
jejo z zgoraj označeno kaznijo, če pravočasno ali vobče 
ne izvršujejo nareclb vojaških oblastev in če so vobče 
malomarna v vršenju svojih dolžnosti po odredbah tega 
zakona in pravil, ki se nanašajo na popis in voditev evi
dence nad živino in vozili, pa teca ne opravičijo. 

Te kazni izrekajo komandanti divizijskih oblastev. 
Zoper izrečene kazni se sme kaznovani pritožiti v 

15 dneh po priobčitvi rešitve po redni poti na ministra » 
za vojsko in mornarico, čigar rešitev je izvršna. 

Odgovorni organi policijskih in drugih oblastev, ki 
so malomarni pri vršenju dolžnosti po odredbah tega za
kona in dotičnih pravil, in tega ne opravičijo, se kaznu
jejo disciplinski z denarno kaznijo po zakonu o uradnikih 
tudi v korist remontno-komorskega fonda. Kazni izreka 
pristojni minister, ki mu je zaradi tega kazenski pred
met vročiti.« 

f) Točka 4. postane točka 6. in se izp remen j en a 
glasi: 

»6. Če se odredi pripravljeno stanje ali mobilizacija, 
popis ali pregled po točki 1. tega člena ali poziv na 
vežbo, ne sme nihče svoje živine in-svojih vozil odsvo-
jiti.« 

g) Točka 5. postane točka 7. in se izprenierijena 
glasi: 

»7. Ostala živina in vozila, ki se spoznajo na tem 
pregledu za sposobna za službo pri vojski in mornarici, 
a se ne vzamejo in ne razporede na službo pri narodni 
vojaški sili,,se vpišejo in se vodijo po seaiamkih in so 
na razpolaganje za eventualno potrebo. 

Lastnikom te živine in teh vozil je dano na izvoljo, 
jih odsvojiti, če pa po treh mesecih ne nabavijo drugo 
živine ali drugih vozil in jih vobče ne namerjajo več 
imeti, morajo to naznaniti svojemu občinskemu oblastvu, 
to pa vojaškemu oblastvu, da se izbrišejo iz seznam-
kov.« 

h) Na koncu člena se dodaja nova točka 8. in sa 
glasi: 
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»8. Podrobnejše odredbe in podrobno postopanje po 
vsem zgoraj obrazloženem predpisuje minister za vojsko 
in mornarico.« 

Člen 149. 

CJen 244. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
izpretnmja in se glasi: 

»V rednem in pripravljenem stanju se smejo za po
trebe vojaške sile jemati na uporabo živina in vozila 
od vseh onih, ki jih imajo na mestu in neglede na to, 
ali so obvezniki-dajalci teh predmetov ali niso. Za to 
uporabo daje država lastnikom odškodnino. Odškodnina 
se določa po dneh, a velikost odškodnine odreja mini
ster za vojsko in mornarico v mejah proračuna in v so
glasnosti s predsednikom ministrskega sveta.« 

Člen 150. 

V členu 245. zakona o ustroju vojske in mornarice: 
a) V prvem odstavku se izpuščaju v drugi vrsti ;.a 

besedo »živina« vejica in besedi: »komorska sredstva«. 
b) V prvem odsttfvku se v tretji vrsti za besedo: 

»mornarici« dodajajo besede: »nadalje ko se pozivajo 
na vežbo.« 

c) Poslednji stavek prvega odstavka se izpremioja' 
in j?e glasi: »V komisijo spada tudi predstavnik dotične 
občine ali eden izmed prisotnih dajalcev za vso pripe
ljano živino skupaj«' 

Člen 151. 

V; členu 247. zakona o ustroju vojske in mornarice: j 
• a) V drugi in tretji vrsti se izpuščajo besede: -ko

morska sredstva in«. 
b) V sedmi • vrsti se izpuščajo beseae: ;;za ostala 

komorska sredstva in«. 

Člen 152. 

,' V členu 250. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
dodaja za točko b) na koncu člena, kot poslednji 'odšla-, 
vök, in se glasi: 

»Utesnitve pod a) in b) se ne nanašajo na one, ki 
se pozivajo na vežbo po svoji prošnji zaradi izobrazbe 
za opravljanje izpita kakor tudi zaradi priprave za pre
stop v aktivno službo pri vojski in mornarici. Trajanje 
vežbe v takih primerih odreja minister za vojsko in mor
narico, po službeni potrebi in proračunskih sredstvih.« 

• 'Člen 153. 

V členu 253. 'zakona*o ustroju vojske in moi-narice 
s* izpreminja prvi odstavek in se glasi: 

»Kadar je to potrebno, se smejo obvezniki pozvati 
na vežbo s svojo živino ali vozili in gonjači s popisano 
živino in vozili. Za takó na -vežbo pozvano živino in vo-
Z1la se ne plačuje odškodnina po členu 244. tega za
kona.« 

' ' Člen 164. 

"Ves osmi del zakona o ustroju vojske in mornarice 
*ô izpreminja in se glas« 

»OSMI DEL. 

Prejemki « 

Člen 256. 

Prejemki častnikov, vojaških uradnikov, podčastni
kov, godbenikov, kaplarjev, redovov in mornariev so 
te-le: 

.1. plača: in 
2. doklade. 

Člen 257. 

Minister za vojsko in mornarico ima mesečno plačo' 
in osebno doklado. draginjsko po. zakonu' o uradnikih, 
kot častnik pa obdrži pravico, prejemati doklado za slu
go, doklado za konja in doklado za drva. 

Člen 258. 

Vojvoda ima plačo po 9000 dinarjev na mesec, oseb
no draginjsko doklado po 2000 dinarjev na mesec in, do
klade za slugo, za konja in za drva. 

Plača. 

Člen 259. 

Mesečne plače častnikov in vojaških uradnikov so te-le: 

Čin 

Armijski frenerai in admiral 

Divizijski general in vice-
admiral 

Brigadni general, kontread-
miral. inženjerski general 
in višji vojaški uradnik I. 
razreda . . . . . . . . . 

Polkovnik., kapetan bojne 
ladje in višji vojaški urad
nik II. razreda . ... '. . . 

Podpolkovnik fregatoli kape
tan in višji vojaški urad
nik III razreda . . . . 

Major, korvetni kapetan in 
višji vojaški uradnik IV. 
razreda 

Kapetan I. razreda, poročnik 
bojne ladje I. razreda in 
nižji vojaški uradnik I. 

Kapetan II. razreda, poroč
nik bojne ladje II. razre
da in nižji vojaški uradnik 
II. razreda 

Poročnik, fregatali poročnik 
in nižji vojaški uradnik 
III. razreda . . . . . . 

Podporočnik, korvetni poroč
nik in nižji vojaški urad
nik TV. razreda . . . . 

Plaòa 
Din 

4000 

3500 

3000 

2550 

1750 

145d 

1150 

730 

576 

Plača s periodičnimi 
DoviSki v dinarjih 

1 

— 

3750 

3250 

*700 

'1050 

1550 

1250 

970 

-790 

625 

2 | 3 
— 

2850 

2150 

1650 

1350 

1030 

850 

675 

— 

: t 

3000 

.3511 

1750 

1450 

Ш90 

910 

730, 

4 

— »i 

_ 

:.-. . : 

• • • • ' ; • 

.'550 
* 

m 

1150 

:-
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Člen 260. 

Mesečne plače podčastnikov vojske in mornarice so te-le: 

č i n 

Narednlk-vodnik I. razreda 

Narednik vodnik II . razreda 

Narednik-vodnik III . razreda 

Narednik 

Podnarednik 

Plača 
Din 

825 

675 

575 

360 

280 

Plača 8 periodičnimi 
poviški v dinarjih 

1 

875 

725 

625 

400 

320 

2 

925 

775 

675 

440 

360 

3 

975 

825 

— 

480 

— 

4 
1065 

— 

— 

— 

-

Člen 261. 

Mesečne plače godbenikov so te-le: 

Razred 

Višji godbenik I. razreda . 

Višji godbenik II . razreda 

Višji godbenik 1П. razreda . 

Nižji godbenik I. razreda . 

Nižji godbenik II. razreda . 

Nižji godbenik Ш . razreda . 

Plača 
Din 

720 

600 

480 

320 

240 

120 

Plača s periodičnimi 
poviški v dinarjih 

1 
760 

640 

520 

360 

280 

-

2 
800 

680 

560 

400 

320 

— 

3 
840 

720 

600 

440 

— 

— 

4 
880 

— 

— 

480 

— 

— 

Člen 262. 

Periodični poviški plač, določeni v členih 259., 260. 
in 261. tega zakona, se dobivajo po vsakih treh letih 
efektivne službe, prebite v dotičnem činu-razredu; divi
zijski general-viceadmiral, brigadni general-konteradmi-
ral-inženjerski general in višji vojaški uradnik I. razreda 
dobivajo prvi periodični povišek po petih letih efektivne 
elužbe, prebite v dotičnem činu-razredu. 

Periodični poviški v činu-razredu se odrejajo po služ
beni dolžnosti. 

Člen 263. 

Redovi ali mornarji in kaplarji prejemajo mesečno 
plačo, in sicer: 

redov in mornar po . . . . . . 10 dinarjev 
kaplar po . . . . . . . . . . 30 dinarjev. 

Ko odslužijo 18 mesecev svojega obveznega roka, 
se zviša plača redovom pri zrakoplovstvu in mornarici 
na 20 dinarjev mesečno, kaplarjem pri zrakoplovstvu in 
mornarici pa na 40 dinarjev na mesec. 

Ko odslužijo 18-mesečni obvezni rok v kadru pri voj
ski ali dvoletni rok pri zrakoplovstvu ali mornarici, do
bivajo kaplarji, ki se jim dovoli, ostati v kadru zaradi na
predovanja, dokler ne napredujejo v podnaredniški čin, 
samó plačo v znesku po 100 dinarjev na mesec. Ta čas, 
ki ga prebije kaplar, dokler ne napreduje v podnaredni
ški čiiij-se ne šteje v čas za pridobitev pravice do pe

riodičnih po viškov, določenih za pod narednike v členu 
260. tega zakona. 

Člen 264. 

Gojenci vojaških šol dobivajo to-le meseôno plačo: 
1. vojaške akademije, pomorske vojaške akademije 

in intendantske akademije: 

redov in kaplar po 30 dinarjev 
podnarednik po. . 45 dinarjev 
narednik po 60 dinarjev. 

Gojenci pripravljalnega tečaja vojaške akademije 
sprejemajo plačo kot redovi in kaplarji rednega tečaja; 

2. podčastniških šol pri vojski in mornarici, sanitet
ne, veterinarske, podkovske, glasbene šole in drugih šol 
z isto veljavo, imajo, dokler so v šoli, mesečno plačo v 
znesku po 10 dinarjev neglede na čin. 

Ko dovrše šolo, prejemajo plačo kot podnaredniki 
po členu 260. ali kot godbeniki III. razreda po členu 
261. tega zakona od prvega dne prihodnjega meseca, ko 
vstopijo v službo pri edinicah in ustanovah vojske in 
mornarice, pri katerih so razporejeni. 

Cas, ki ga prebijejo v šoli v podnaredniškem činu, 
se jim šteje v čas zâ pridobitev pravice do periodičnih 
poviškov iz člena 260. tega zakona. Za godbenike se ra
čuni čas za periodične poviške od dne napredovanja v 
H. nižji razred. 

Člen 265. 

Gojenci vojaških šol iz t. 1. in 2. člena 264. tega za
kona, ki so vstopili vanje iz stalnega kadra s plačo, večjo 
od plač, predpisanih zgoraj za gojence vojaških šol, ob-
drže dotedanjo svojo plačo, dokler ne pridobe pravice do 
večje plače po odredbah tega zakona. . 

Gojenci vojaških šol iz točk 1. in 2. člena 264. tega 
zakona, ki se odpuste iz šole, preden jo dovrše in se po
šljejo k trupi na odslužitev popolnega obveznega roka 
ali na odslužitev obveznega časa po uredbi o ustroju do
tične šole, prejemajo za ves ta čas plačo, ki so jo imeli v 
šoli. Kot podčastniki imajo pravico do plače po odredbah 
člena 260. tega zakona šele, ko odslužijo obvezni čas (ki 
so ga prebili v šoli)', in sicer, če se javijo in se jim do
voli, ostati v kadru zaradi napredovanja. 

Člen 266. 

Gojenci vojaških šol iz točk 1. in 2. člena 264. tega 
mesečno plačo: 

gojenci I. leta po . . . . . . 15 dinarjev 
gojenci II. leta po 30 dinarjev 
gojenci IIL leta po . . . . . . 45 dinarjev 
gojenci IV. leta po 60 dinarjev 
gojenci V- leta po . . . . . . 75 dinarjev 
gojenci VI. leta po . . , , . . 90 dinarjev. 

Člen 267. 

Dijaki za ves čas služenja obveznega dijaškega.roka 
po členu 49. tega zakona imajo neglede na čia mesečno 
giaco go 10 dinarjev. 



2. kos. 
55 

Cleo 268. 

Vojaškim in civilnim osebam, izbranim za gojence 
ministrstva za vojsko in mornarico v inozemstvu, kakor 
tudi vojaškim odposlancem in ostalim častnikom, voja
škim in civilnim uradnikom in uslužbencem, posla
nim po službeni potrebi v inozemstvo, odreja dnev
nice odnosno specialne prejemke za vzdrževanje in 
Šolanje predsednik ministrskega sveta na predlog mini
stra za vojsko in mornarico in v soglasnosti z ministrom 
za finance. Specialne prejemke gojencev ministrstva za 
vojsko in mornarico na naših vseučiliščih v državi odreja 
minister za vojsko in mornarico. 

Člen 269. 

Rezervni častniki in rezervni vojaški uradniki pri 
vojski in mornarici imajo, če so na vežbi in vobče v služ
bi pri vojski in mornarici, v tem času mesečno plačo po 
odredbah člena 259. tega zakona kakor aktivni častniki 
in aktivni vojaški uradniki istega čina.ali razreda. Plača 
s periodičnimi poviški se jim računi po času, ki so ga 
prebili v činu ali razredu, v katerem so, računši od dne 
ukaza. 

| Rezervni častniki in rezervni vojaški uradniki, ki so 
aktivni državni ali samoupravni uradniki in uslužbenci, 
upokojenci in vobče oni, ki uživajo kakršnokoli podporo 
od države ali od samoupravnih teles, dobivajo, če je njih 
plača ali pokojnina ali podpora manjša od mesečne pla
že aktivnega častnika istega čina ali aktivnega vojaškega 
Uradnika istega razreda, samó razliko med svojo plačo ali 
pokojnino ali podporo in med plačo čina -1 azreda, ki jim 
pripada po odredbah tega zakona. Ce pa imajo plačo ali 
pokojnino ali podporo enako ali višjo od plače, ki jim 
pripada po činu-razredu, v katerem so, obdrže svoje do
tedanje prejemke. 

Plača po tem členu zakona pripada rezervnim Častni
kom in rezervnim vojaškim uradnikom od dne, ko odi
dejo z doma na vežbo ali v službo, pa do dne, ko se vr
nejo po dovršeni vežbi ali razrešitvi od službe domov. 

Člen 270. 

Rezervni podčastniki, kaplarji, mornarji in obvezni
ki ne dobivajo plače niti ostalih doklad, določenih za 
aktivne podčastnike, dokler traj£ vežba v mirnem času, 
Prav tako pa tudi ne, dokler traja vojna. Med vojno ta
kisto nimajo plače kaplarji, redovi in mornarji stalnega 
kaôJra, бе jih je zatekla vojna na odsluženju obveznega 
roka. 

Da vzdržujejo obleko in opremo v pravilnem stanju, 
kakor tudi da zadoščajo drugim osebnim potrebam med 
vojno, dobivajo vse spredaj omenjene osebe iz kadra in 
fz rezerve potrebna sredstva in potrebni material v na
ravi, ; J 

Doklade. 

P o l o ž a j n a d o k l a d « . 

i ' Cfen Wfc 
_ PoIo&Jina äoklada pripada vsem aktivnim 8aetoffiom 

S p e c i a l n e v o j a š . k e d o k l a d e . 

čin 

Armijskemu generalu in admiralu 

Divizijskemu ge
neralu in vice-
admiralu 

Brigadnemu ge
neralu, kontre-
admiralu In in
ženjer, generalu 

Polkovniku in ka
petanu boj. la
dje 

Podpolkovniku in 
frega tnemu ka
petanu . 

Majorju in kor-, 
vetnemu kape
tanu % 

Kapetanu I. raz
reda In poroč
niku bojne la
dje I. razreda 

Po 5 letih službe v činu divi-
zijskega generala — vice-
admirala . „ „ „ . . . 

Do 5 let službe v činu divi-
zijskega generala — vice-
admirala . , , . . . . 

Po 5.letih službe v činu brl-
gadnega generala — kon-
treadmlrala — inženjer-
skega generala . . . „ . 

Do 5 let službe v činu bri-
gadnega generala — kon
traadmirala — inženjer-
skega generala . . . . 

Po 9 letih službe v činu pol
kovnika — kapetana boj-

Do 9 let službe v činu pol
kovnika — kapetana boj
ne ladje 

Po 9 letih službe v činu pod
polkovnika — fregatnega 
kapetana . . . . . . . 

Do 9 let službe v činu pod
polkovnika — fregatnega : kapetana . . . ; . . . 

Po 5 letih službe v činu ma
j o r j a — korvetnega kape-

Do 5 let službe v činu ma
jorja — korvetnega kape-

Po 9 letih službe v činu ka
petana I. Tazreda — po
ročnika bojne ladje L raz-

Do 9 let službe v činu ka
petana I.- razreda — po
ročnika bojne ladje L raz-

Kapetanu Ц. razreda in poročniku bojne ladje 
П. razreda . „ » . * , , , , . , , . , 

Poročniku in fregatnemu poročniku . , , , . 

Podporočniku in korvetaemu poročnika , , •.• 

_ _ _ 

Skupaj 
Din 

3500 

3100 

2700 

2120 

1720 

1520 

1420 

1320 

920 

800 

700 

« 

650 

500 

600 

400 

400 

! 
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Člen 272. 

Položajna doklada aktivnim vojaškim uradnikom pripada 
v tem-le mesečnem znesku: 

Razred 

Višjemu vojaške
mu uradniku I. 
razreda 

Višjemu vojaške-
,mu uradniku II. 
razreda' 

Višjemu vojaške-
' mu uradniku 

III. razreda 

Višjemu vojaške
mu uradniku-

- IV.. razreda 

Nižjemu vojaške-^ 
mu uradniku I. 

i razreda. 

Po 5 letih službe v I. raz-
. redu višjega vojaškega 

Do 5 let službe v I. raz
redu višjega vojaškega 

- uradnika 

Po 9 letih službe v II. raz
redu višjega . vojaškega 
uradnika . 

Do 9 let službe v II. raz
redu višjega vojaškega 

Po 9 letih službe v III. raz
redu višjega vojaškega 

Do 9 let službe v III. raz
redu višjega vojaškega 

Po 5 letih službe v IV. raz-
' redu višjega vojaškega 

Do 5 let službe v IV. raz
redu višjega vojaškega 

Po ' 9 letih službe v I. raz
redu nižjega vojaškega 

Do. 9 let službe v I. raz
redu nižjega vojaškega 

Nižjemu.vojaškemu uradniku П. razreda . . . 

Nižjemu vojaškemu, uradniku III. razreda . . 

Nižjemu vojaškemu uradniku IV. razreda . . ". 

Skupaj 
Din 

2120 

1720 

1520 

1420 

1320 

920 

800 

700 

660 

500 

500 

400 

300 

. Člen 273. -
* . - . • • • 

Specialna vojaška doklada gre vsem aktivnim čast
nikom vojske in mornarice v znesku, in sicer: 

i. vsem generalom-admiralom, polkovnikom-kapeta-
nom bojne ladje in podpoLkovnikom-îregatnim kapeta
nom po 800 dinarjev na mesec; 

2. majorjem-korvetnim kapetanom po 600 dinarjev 
na mesec; in - - " • • 

3. vsem ostalim nižjim častnikom po 400 dinarjev 
na mesec 7 

Osebna draginjska d&klada. 

Ölen 274 

ÄMivnim častnikom in aktivnim vojaškim uradni
kom vojske in mornarice gre osebna draginjska doklada 
na mesec po tej-le razpredelnici:* 

» s lužbeni Ust« | t . 542/72 k i. 1931. т= .0ß. ite. 

čin 

Armijskemu generalu in admiralu . . 

Divizijskemu generalu in viceadmiralu 

Brigadnemu generalu, kontreadmiralu, 
inženjerskemu generalu in višje
mu vojaškemu uradniku I. razreda 

Polkovniku, kapetanu bojne ladje in 
višjemu vojaškemu uradniku II. 

Podpolkovniku, fregatnemu kapetanu 
in višjemu vojaškemu uradniku Ш. 
razreda 

Majorju, korvetnemu kapetanu in viš
jemu vojaškemu uradniku IV. raz-

Kapetanu I. razreda, poročniku bojne 
ladje I. razreda in nižjemu vojaške
mu uradniku I. razreda 

Kapetanu II. razreda, poročniku bojne -
ladje II. razreda in nižjemu voja
škemu uradniku II. razreda . . . 

Poročniku, fregatnemu poročniku in 
nižjemu vojaškemu uradniku III. 

Podporočniku, kprvetnemu poročniku 
in nižjemu vojaškemu uradniku IV. 

Osebna draginjska 
dokladr v dinarjih 

I. H. | III. 
draginjski razred 

1500 

1500 

1500 

1350 

1300 

1260 

1200 

1150 

1100 

ÌÒ50 

-

1350 

1360 

1200 

1150 

1100 

1050 

1000 

950 

900: 

— 

— 

1100 

1050 

1000 

950 

У00 

850 

HC0 

Člen 275. 

V prvi draginjski razred spadajo Beograd z Zemu
nom, Zagreb; Ljubljana, Novi Sad, Sarajevo, Split, Su
šak, Skoplje, Niš, Cetinje in Banjaluka. >• 

V drugi draginjski razred spadajo vsi kraji, kjer.ima 
sresko načelstvo svoj sedež. 

V tretji draginjski razred spadajo vsi ostali kraji. 

Člen .276. 

Aktivnim podčastnikom in aktivnim godbenikom pri 
vojski in mornarici gre mesečna draginjska doklada, ne-
glede na draginjski razred, po tej-le razpredelnici: 

Cin — Razred 

Naredniku-vodniku I. razreda . . 

Naredniku-vodniku П. in III. raz
reda in višjemu godbeniku I., 
II. in Ш. razreda . . . . . . 

Naredniku in nižjemu godbeniku 

Podnaredniku in nižjemu godbe-

Nižjemu godbeniku Ш. razreda . 

Osebna draginjska 
doklada v dinarjih 

oženjen 

305 

280 

265 

175 

— 

neoienjen 

. IÔÔ:' 

180 

180 

90 

80 

Gojenci vojaških šol, brez razlike čina, nimajo pran 
vice do te doklade. 
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Doklađa za slugo in drva. 

Glen 277. 
aktivni častniki in aktivni vojaški uradniki, brez raz

like čina ali razreda, imajo doklado za slugo po 50 di
narjev na mesec. Poleg tega dobivajo aktivni častniki še 
27 m3 in 250 dm3 drv', vsi ostali vojaški uradniki pa po 
18 m3 drv na leto. 

Rezervnim častnikom, uporabljanim v mirnem času 
stalno ali začasno za -službe aktivnih častnikov pri voj
ski in mornarici, gresta te dokladi kakor aktivnim čast
nikom. Ostalim rezervnim častnikom in rezervnim voja
škim uradnikom ne gresta te dokladi ne v mirnem času, 
med opravljanjem vežbe, ne v mobilnem in vojnem času. 

Člen 278. 
cenjeni aktivni podčastniki in aktivni godbeniki 

dobivajo po 12 m3 drv na leto. Ta količina drv gre tudi 
onim aktivnim podčastnikom in oženjenim aktivnim 
godbenikom, ki so po zakoniti poti ločeni od žene, če 
imajo vsaj enega zakonskega ali pozakonjenega otroka v 
svoji oskrbi, nadalje tudi podčastnikom in godbenikom 
vdovcem, če imajo zakonske ali pozakonjene otroke, za 
katere prejemajo osebno draginjsko doklado. 

Doklađa za obleko. 
I. 

Člen 279. 
Doklada za obleko gre vsem aktivnim častnikom 

kraljeve garde kakor tudi vojaškim kapelnikom kraljeve 
garde, dokler so v službi pri kraljevi gajdi in obvezani 
nositi obleko, predpisano za častnike kraljeve garde, ne-
glede na čin-razred in položaj po 500 dinarjev na me
sec. 

Člen 280. 

Rezervni častniki, rezervni vojaški uradniki, upoko
jeni častniki in upokojeni vojaški uradniki, ki.so po voj
nem razporedu drejeni in se uporabljajo za službe pri 
vojski in mornarici, dobivajo obleko od države med vežbo 
in med vojno. Podrobnejše odredbe po tem predpiše mi
nister za vojsko in mornarico. 

Doklađa za konja. 

Člen 281. 
Doklado za konja imajo vsi oni aktivni častniki in 

aktivni vojaški uradniki, ki so po uredbi o furaži upra
vičeni imeti službenega konja na državni furazi, in si
cer za vsakega lastnega konja po 100 dinarjev namesec^ 

Rezervni častniki imajo pravico, do te doklade samo 
v mirnem času, in sicer, če se uporabljajo stalno ali za
časno za. službe-položaje aktivnih častnikov pri vojski, če 
jim za dotično službo-Jpoložaj pripada konj in če imajo 
svojega lastnega predpisnega konja za službo. Ob vežbi, 

'V pripravljenem, mobilnem in vojnem stanju jim ta do
klada ne gre. 

Podrobnejše odredbe o pravici, imeti službeno konje 
na državni furaži, predpisuje uredba o futraži. 

Člen 282. 
Službeni konji aktivnih častnikov in aktivnih voja-

®ûh uradnikây. imajo, 'fid države brezplačna tano^ nasta

nitev, oskrbo in podkov. Kadar ti konji bolujejo, imajo 
brezplačno zdravljenje od države v bolnicah za živino in 
zunaj njih. To velja tudi za konje rezervnih častnikov in 
rezervnih vojaških uradnikov, kadar so v službi pri voj
ski, v mirnem in v vojnem času in jim po uredbi o for
maciji vojske pripada konj, tudi če imajo lastnega konia 
za službo. 

Rodbinska draginjska doklađa. 

Člen 283. 
Rodbinska draginjska doklada za ženo in vsakega 

otroka znaša po 150 dinarjev na mesec in gre vsem ože
njenim aktivnim častnikom, vojaškim uradnikom in ože
njenim aktivnim podčastnikom in godbenikom. 

Rezervni častniki in rezervni vojaški uradniki ni
majo, če so na vežbi ali vobče v službi pri vinski in 
mornarici, pravice do rodbinske draginjske doklade, če 
niso državni uradniki, uslužbenci ali upokojenci. 

Člen 284. 
Draginjske doklade za častnike, vojaške uradnike, 

podčastnike in godbenike, ki jim pripadajo po členih 
274., 276. in 283. tega zakona, se sinejo po potrebi zvi
ševati, zniževati in ukinjati. To se predpisuje z uredbo 
predsednika ministrskega sveta na predlog ministra za 
vojsko in mornarico in ministra za finance. 

Glede pridobitve in izgube pravice .do osebne in 
rodbinske draginjske doklade velja tudi za častnike, vo
jaške uradnike in podčastnike uredba o draginjskih do-
kladah civilnih državnih uslužbencev.* 

Člen 285. 
Razen doklad, določenih v členih 271., 272., 273., 

274., 276., 277., 278., 279., 281. in 283. tega zakona, ob
stoje še: p o v r a č i l a , ki se dajo častnikom in voja
škim uradnikom, podčastnikom in godbenikom ob pre
mestitvi — selitvi po službeni potrebi in ob službenem 
potovanju, in d o k l a d e za l e t a n j e (pri zrako
plovstvu) in za v k r c a v a n j e (pri mornarici). 

Ta povračila in te doklade se odrejajo s posebnim 
zakonom. 

V mobilnem in vojnem času ne pripadajo povračila 
in doklade, določene = tem členom zakona, ampak po
vračila, ki jih takrat odredi predsednik ministrskega 
sveta na predlog ministra za vojsko in mornarico, koli
kor niso določene s specialnimi zakoni in predpisi. 

Ostale odredbe. 

Člen 286. 
Civilni uradniki, uradniški pripravniki in ostali 

uslužbenci v službi pri vojski in mornarici dobivajo pre
jemke po odredbah zakona o uradnikih. 

Člen 287. 
Pogodbeni uradniki in dnevničarji v službi pri voj^ 

ski in mornarici dobivajo denarno nagrado v eni vsoti 
za razliko od plače in ostalih prejemkov, ki jib dobivajo 
redni državni uslužbenci. Nagrada se daje po izobrazbi 
in sposobnosti, pa tudi glede na službo, za katero se 
dobiva. Nagrada se odreja pogodbenim uradnikom s po
godbo, nagrada dnevničarjem pa z odločbo — rešitvijo 
o sprejemu. 

* iSlužbeni list« ft 227/37 iz 1. 1931. 
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Nagrade pogodbenih uradnikov in dnevničarjev se 
računijo od dne, ko nastopijo službo. 

Podrobnejše odredbe o tem v smislu odredb zakona 
O uradnikih predpisuje minister za vojsko in mornarico. 

Člen 288, 

Honorarni uslužbenci in nadničarji (kvalificirani in 
nekvalificirani delavci) in druge osebe pri vojski in 
mornarici dobivajo kot skupne denarne prejemke h o 
n o r a r , odnosno n a d n i c o po svoji kvalifikaciji in 
poslih, za katere se sprejemajo na delo. Velikost hono
rarja aH nadnice se odreja po honorarjih in nadnicah, 
ki se za taka dela navadno plačujejo v kraju komande, 
urada, ki jih jemlje na delo. 

Podrobnejše odredbe o tem predpiše minister za 
vojsko in mornarico. 

Člen 289. 

Civilnim uradnikom in uslužbencem, pogodbenim in 
honorarnim uslužbencem, dnevničarjem in nadničarjem 
v službi pri vojski in mornarici pripadajo povračila za 
potne in selitvene stroške in doklade za letanje in vkrca-
vanje, kakor častnikom in ostalim vojaškim uradnikom 
in uslužbencem njih ranga — po plači in odredbah za
kona, ki odreja te doklade in povračila za častnike in 
ostale vojaške uslužbence. 

Člen 290. 

Nastavnikom-profesorjem, pomočnikom nastavnikov-
profesorjev in učiteljem v vojaških šolah, če niso stalni-
redni, nadalje tudi drugemu vojaškemu in civilnemu 
osebju, ki je poleg svoje redne dolžnosti in svojih po
slov odrejeno, da opravlja tudi druge različne dolžnosti 
in posle pri vojski in mornarici, pripada honorar, do
kler vrše te dolžnosti in posle. Honorar se izplačuje me
sečno. Podrobnejše odredbe o velikosti in izplačevanju 
honorarja predpiše minister za vojsko in mornarico. 
Vsote, potrebne za te honorarje, se določijo vsako leto 
s proračunom. 

Člen 291. 

Za posebne opravljene službe in posle, združene z 
izrednimi težkočami in nevarnostjo za življenje ali 9 po
sebno kvalifikacijo, odgovornostjo in s posebnim napo
rom, gre osebna nagrada. Te službe in dela ocenja in 
velikost nagrade odreja minister za vojsko in morna
rico. Potrebne vsote za te nagrade se zagotove vsako 
leto s proračunom. 

Člen 292. 

Aktivni častniki in aktivni vojaški uradniki imajo 
brezplačno zdravila, predpisana po vojaški farmakopeji, 
in zdravljenje zase in za rodbinske člane, če bolujejo 
doma. Do tega imajo pravico tudi oženjeni aktivni pod
častniki in aktivni godbeniki, če se zaradi stanja in zna
čaja bolezni ali ob nedostatku" praznih mest v vojaških 
bolnicah v teh ne morejo zdraviti. Rodbine oženjenih 
aktivnih podčastnikov in aktivnih godbenikov imajo, ka
kor rodbine aktivnih častnikov in aktivnih vojaških 
uradnikov brezplačno zdravila in zdravljenje, če bolujejo 
doma. K rodbini se štejejo zakonska žena in zakonski 
otroci. 

V vojaških bolnicah imajo brezplačno nastanitev, 
zdravila in oskrbo-zdravljenje aktivni častniki in aktivni 
vojaški uradniki. Aktivni podčastniki in aktivni godbeni-
kij kaplar ji, mojnarji in redôYJ ga. odsluženju лоЈц^ gojenci 

vojaških in mornariških šol, gojenci vojaških tehničnih 
in obrtnih šol pri vojski in mornarici, godbeniški pri
pravniki in vojaško-državni gojenci dobivajo, dokler se 
zdravijo v vojaških bolnicah, hrano v bolnici. 

V krajih, kjer ni vojaških bolnic, se zdravijo vse te 
zgoraj omenjene osebe v javnih bolnicah za račun mini
strstva za vojsko in mornarico, pogodbeni godbeniki pa 
ob svojih stroških. 

V vojaških bolnicah imajo brezplačno nastanitev, 
zdravila in oskrbo-zdravljenje tudi rodbine vseh oseb iz 
prvega odstavka tega člena zakona, če se morajo zaradi 
operacije ali vobče zaradi stanja in značaja bolezni zdra
viti v vojaških bolnicah. 

Aktivni častniki in aktivni vojaški uradniki, oženje
ni aktivni častniki in oženjeni aktivni godbeniki, ki pre
jemajo hrano v denarju, nadalje pogodbeni godbeniki 
(oženjeni ali neoženjeni) plačujejo, dokler se zdrave v 
bolnici, hrano zase in za svoje rodbinske člane z zne
skom, ki ga odredi minister za vojsko in mornarico. 
Osebno zase plačujejo oženjeni podčastniki in godbeniki 
hrano v okviru polovice določenega obroka v denarju, ki 
so ga prejemali ob vstopu v bolnico. 

Neoženjeni aktivni podčastniki in godbeniki, ki pre
jemajo hrano v denarju, prejemajo od dne, ko stopijo v 
bolnico, pa za ves čas, ko se zdravijo v bolnici, hrano v 
bolnici v naravi, ne prejemajo pa ves ta čas hrane v de
narju pri svoji komandi. 

Aktivni častniki, vojaški uradniki, podčastniki in 
godbeniki kakor tudi njih rodbinski člani imajo brez
plačno nastanitev v onih kopališčih, sanatorijih in kli
matskih krajih, kjer je kaj vojaško-državnih zgradb, na
menjenih za to, ob pogojih, ki jih predpiše minister zà 
vojsko in mornarico. 

Člen 293. 

Upokojeni častniki in upokojeni vojaški uradniki, ki 
so se kot častniki ali kot vojaški uradniki udeleževali 
vojne, ki pa razen pokojnine nimajo drugih dohodkov, 
imajo osebno zase pravico samo glede brezplačnih zdra
vil in brezplačnega zdravljenja v vojaških bolnicah, za
se in za svoje rodbinske Člane pa pravico do brezplačne 
nastanitve v vojaško-državnih zgradbah v kopališčih, sa
natorijih in klimatskih krajih, kjer je kaj vojaško-držav-r 
nih zgradb, namenjenih za to, kakor aktivni častniki in 
vojaški uradniki. 

Isto pravico imajo tudi rezervni častniki in rezervni 
vojaški uradniki, ki so se v takem svojstvu udeleževali 
vojne, če niso civilni aktivni državni uslužbenci in upo
kojenci in če so siromašnega stanja. 

Člen 294. 

Pravico do brezplačne nastanitve, hrane, brezplač
nih zdravil in brezplačnega zdravljenja v vojaških bolnir 
cah imajo tudi kilavi rekruti, ki jih pošljejo z njih pri
stankom v bolnice, preden vstopijo v kader. 

Člen 295. 

Oboleli častniki, vojaški uradniki, podčastniki in 
godbeniki^ kakor tudi upokojeni in rezervni častniki in 
rezervni vojaški uradniki imajo, če so se udeleževali v 
omenjenem svojstvu vojne in če je bolezen posledica voj
ne, pravico tudi do denarne podpore za zdravljenje v. 

kopališčih, sanatorijih in klimatskih krajih, 
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Do te podpore imajo pravico tudi častniki, vojaški 
uradniki in podčastniki, kaplarji, redovi in mornarji, ki 
zadobe med službo v mirnem času brez svoje krivde 
rane, poškodbe in pokvare in ki postanejo zaradi teh ne
sposobni za vojaško službo in vobče za vsako pridobitno 
delo. 

Ta podpora se zagotovi vsako leto s proračunom, 
njeno velikost v mejah vsot, odobrenih z budžetom, ka
kor tudi pogoje, ob katerih se dàje, pa predpisuje mi
nister za vojsko in mornarico. 

Vse osebe iz prednjih odstavkov tega člena zakona 
uživajo tudi posebne ugodnosti za zdravljenje v vseh 
državnih in samoupravnih kopališčih, ob pogojih, ki jih 
sporazumno predpišeta minister za vojsko in mornarico 
in minister za socialno politiko'in narodno zdravje. 

Člen 296. 

Vojaške in civilne osebe v,službi pri vojski In mor
narici smejo stanovati bodisi same bodisi z rodbino v 
vojaško-državnih zgradbah. Velikost najemnine in način 
plačevanja predpisuje minister za vojsko in. mornarico. 
Najemnine pa ne plačujejo vojaško-državni uslužbenci v 
inozemstvu, ki imajo stanovanje v naravi. 

Člen 297. 

Od dne, ko se denejo v redno kazensko preiskavo ali 
v pripor zaradi kaznivega dejanja, ki ima za posledico 
povračilo škode državi, dobivajo vojaški in civilni držav
ni uslužbenci v službi pri vojski in mornarci, in sicer: 
neoženjeni 25% celokupnih svojih denarnih prejemkov, 
oženjeni pa vso rodbinsko draginjsko doklado in 50% 
celokupnih svojih denarnih prejemkov. Ostanek se ustavi 
zaradi povračila škode. 

Prav tako dobivajo vojaški in civilni uslužbenci v 
službi pri vojski in mornarici, ki se obsodijo sodno na 
zapor do enega leta, od dne, ko.se denejo v zapor, za 
ves čas, ki ga dejanski prebijejo v zaporu, 50% svojih 
celokupnih denarnih prejemkov in vso rodbinsko dra
ginjsko doklado, če jim ta po zakonu pripada. 

Častnik in vojaški uradnik, kaznovan po vojaško-
disciplinskem sodišču z odstranitvijo iz službe, dobivajo 
od dne, ko prično vzdrževati kazen, pa dokler kazen 
traja, 75% svojih denarnih prejemkov in vse rodbinske 
draginjske doklade, če jim te pripadajo. 

Ustavljeni prejemki se izroče blagajni remontno-
komorskega fonda, če ne odgovarja obsojenec za povra
čilo škode po prvem odstavku tega člena zakona. 

Člen 298. 

Državne terjatve proti vojaškim in civilnim držav
nim uslužbencem v, službi pri vojski in mornarici, ki iz
hajajo iz službenega razmerja, se ugotavljajo po admini
strativni poti po odredbah zakona o administraciji vojske 
Ш mornarice.* 

Za državne terjatve po prednjem odstavku se sme 
postaviti prepoved po administrativni poti do višine 50% 
vseh denarnih osebnih aktivnih in 30% pokojninskih 
Prejemkov. 

Za privatne terjatve se sme postavljati aktivnim ali 
upokojenim vojaškim in civilnim državnim uslužbencem 
У službi pri vojski in mornarici prepoved na eno tretjino 

* »Uradni list« št, 216/46 iz 1, 1929 /̂1930, 

njih denarnih prejemkov, razen osebne in rodbinske 
draginjske doklade in doklade za slugo, za konja in za 
drva, če jim te pripadajo, in sicer sodno ali z njihovim 
pristankom, če tega in kolikor tega zakon o izvršbi in 
zavarovanju* ne predpisuje drugače. 

Člen 299. 

Podčastniki, godbeniki, kaplarji, mornarji, redovi, 
gojenci vseh vojaških šol pri vojski in mornarici in god-
beni pripravniki ne prejemajo plače in osebne draginj
ske doklade, če jim ta pripada, dokler so: 

a) na odsotstvu, podčastniki in godbeniki pa samo 
glede odsotstva preko odsotstva, ki jim pripada po čl. 77. 
tega zakona; 

b) na begu; in 
c) v. zaporu po disciplinski kazni. 
Oženjeni podčastniki in godbeniki dobivajo v času, 

ko prestajajo disciplinsko zaporno kazen, 50% svojih me
sečnih denarnih prejemkov, med katere.se ne šteje rod
binska draginjska doklada. Ostanek se pošilja kot doho
dek uradniškemu pokojninskemu skladu. 

Člen 300. 

Ob napredovanju v podporočniški čin ali v zvanje 
višjega vojaškega uradnika IV. razreda, v podnaredniški 
čin in v II. nižji godbeniški razred teko prejemki od dne 
ukaza ali naredbe o napredovanju, če je dobljeno na
predovanje v prvi polovici meseca, če pa je dobljeno na
predovanje v drugi polovici meseca, od prvega dne pri
hodnjega meseca. Ob nadaljnjem napredovanju v višji 
čin ali razred, ob aktiviranju in vračanju v aktivno služ
bo iz pokoja ali ostavke, po ponovnem sprejemu in vsto
pu v kader podčastnikov in godbenikov po členu 72. 
tega zakona, kakor tudi ob dobivanju periodičnih povi-
škov, tečejo prejemki od prvega dne prihodnjega meseca. 

Ce se častnik ali vojaški uradnik premesti, pa vpliva 
premestitev glede na izpremembo službenega kraja na 
velikost osebne draginjske doklade, pripada nova do
klada častniku ali vojaškemu uradniku od prvega dne 
prihodnjega meseca po razrešitvi od dotedanje dolžnosti. 

Rodbinska doklada pripada častniku, vojaškemu 
uradniku, podčastniku in godbeniku od prvega dne pri
hodnjega meseca po izpolnitvi pogojev, ki mu dajo pra
vico do te doklade. 

Člen 30Ì. 

•Častnik, vojaški uradnik, podčastnik in godbenik. ki 
dobe slabo—? nepriporočljivo oceno, izgube za prinodnjl 
periodični povišek, določen v členih 259., 260., 261. in 
262. tega.zakona za dotični čin. — razred, eno celo leto. 

Člen 302. 

Častnik iri vojaški uradnik na odsotstvu po zaseb
nem poslu, daljšem v enem koledarskem letu od skupaj 
dveh mesecev, nima pravice do prejemkov za čas preko 
dveh mesecev. 

Odsotslvo zaradi izpopolnjevanja se smatra za od-
sotstvo po zasebnem poslu, razen če se odobri odsotstvo 
častniku zaradi izpopolnjevanja v interesu državne služ
be. To odsotstvo odobruje minister za vojsko in mor
narico. 

* >Službeni list« št. 148/28 iz 1, 1931. 
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Člen 303. 

Častnik, vojaški uradnik, podčastnik in godbenik, 
ki se svojevoljno oddalji iz službe, izgubi pravico do 
vseh prejemkov od. dne, ko je službo zapustil. 

Člen 304. 

Če se uvede zoper častnika, vojaškega uradnika, 
podčastnika ali godbenika kazenska preiskava zaradi 
zločinstva ali zaradi drugega onečaščujočega dejanja ali 
vobče zaradi dejanja, ki je sodno kaznivo, se ustavi od 
dne, ko se dene v redno kazensko preiskavo, kretanje po 
periodičnih poviških dotlej, da se o njegovem dejanju 
dokončno ne razsodi. 

Če se obsodi častnik, vojaški uradnik, podčastnik 
ali godbenik, zoper katerega se vodi kazensko postopa
nje, z izdano sodno razsodbo, se kretanje po periodič
nih poviških, ustavljeno po prednjem odstavku tega 
člena, ustavlja nadalje tudi za ves čas, ko se kazen iz 
sodne obsodbe dejanski prestaja, in ves ta čas se pre
jemajo prejemki po predpisih člena 297. tega' zakona. 

Če se častnik, vojaški uradnik, podčastnik ali god
benik, zoper katerega se je vodilo kazensko postopanje, 
s sodno razsodbo oprosti krivde, se mu povrne pravica, 
da se mu šteje čas, ko mu je bilo začasno ustavljenp kre
tanje po odredbi prednjega odstavka, in se mu naknad
no določi in izplača periodični povišek od dne, ko ie do 
nJega imel pravico po odredbah tega zakona. 

Člen 305. 

Po smrti častnika, vojaškega uradnika, ocenjenega 
podčastnika ali godbenika, aktivnega ali upokojenega, 
se izplačajo kot posmrtnina enomesečni celokupni pre
jemki umrlega. Razen tega se izplačajo zakonski ženi ali 
zakonskim otrokom kot podpora dvomesečni celokupni 
prejemki, če nimajo drugih dohodkov razen pokojnine. 

Med enomesečne prejemke in dvomesečno podporo, 
ki se morajo izplačevati po prednjem odstavku, se ne 
štejejo: drva, doklada za obleko, doklada za slugo in 
konja, če je in kolikor je umrli uslužbenec tudi te do-
klade prejemal. Na izplačane prejemke se ne pobira me
sečni prispevek za uradniški pokojninski sklad. 

Člen 306. ^ 

Častniki in vojaški uradniki so oproščeni plačevanja 
dekretnih in vseh ostalih taks za vloge ali "zahtevke, ki 
se nanašajo na osebne in rodbinske pravice po tem za
konu in po zakonu o uradnikih. \ 

Prejemki častnikov, vojaških uradnikov, podčastni
kov in godbenikov so oproščeni vséh samoupravnih 
doklad. 

Člen 307. 

Pravica do prejemkov aktivnega častnika, vojaškega 
uradnika, podčastnika in godbenika teče do konca me
seca, v katerem je dotični bil razrešen, odnosno do kon
ca meseca, v katerem je umrl.<; 

Člen 155. 

Ves deveti del zakona o ustroju vojske in mornarice 
ee izp/eminja ш se glasi.« 

»DEVETI DEL'. j À 

Pokojni««. 

A. Častnikov in vojaških uradnikov. 

Člen 308. 
Častnik in vojaški uradnik izpolnjuje pogoj za pri-

obitev pravice do osebne pokojnine, če dovrši deset let 
d jih je dejanski prerjil v aktivni državni službi, in se 
ime upokojiti, in sicer: častnik po odredbah člena 112., 
vojaški uradnik po odredbah člena 223. tega zakona. 

Člen 309. 
Častnik, pri katerem nastopi primer iz točk 3., 4., 

5., 6., 8. in 9. člena 112. tega zakona, kakor tudi vojaški 
uradnik, pri katerem'nastopi primer iz točk 5. in 6. tega 
člena, se upokoji tudi pred. dovršenimi desetimi leti ak
tivne državne službe po predpisih čl. 308. tega zakona. 

Člen 310. 
V rok, predpisan v členu 308. tega zakona, se šteje 

častniku in vojaškemu uradniku: 
1. čas, ki ga je dejanski prebil v aktivni državni 

službi pri vojski in mornarici, od dne, ko je napredoval 
v podnaredniški čin; 

2. čas, ki ga je po dovršenem 18. letu starosti, toda 
preden je bil aktiviran ali preveden ali sprejet v službo 
pri vojski ali mornarici, dejanski prebil v aktivni državni 
službi kot civilni državni uslužbenec v državnih uradih, 
zavodih in ustanovah; 

3. čas, ki ga je dejanski prebil v aktivni službi.pri 
vojski in mornarici kot začasni uradnik ali uradniški, 
pripravnik, preden je napredoval ali bil sprejet za Čast
nika ali za vojaškega uradnika, če je napredovanje ali 
sprejem bil. neposreden, brez nikakega presledka; 

4. čas, ki ga je dejanski prebil na razpoloženju po 
členu 105. tega zakona;. / 

5. čas, ki ga. je dejanski prebil v aktivni državni 
-službi pred ostavko, če se je pozneje vrnil v aktivno 
službo in se mu ta čas šteje po odredbah točk 1., 2., 3., 
in 4. tega člena v. rokr predpisan y členu 308. tega za
kona za pridobitev pravice do osebne pokojnine; in 

6. čas, ki se mu kot onesposobljenemu ha službi aH 
po povodu službenega posla prizna po predpisih členov 
315. in 316. tega zakona. 

Člen 311. 

V rok, predpisan.v členu 308. tega zakona, se ne.-
šteje čas, ki se je dejansko prebil na odsluženju obvèz-' 
nega roka pri vojski, niti čas, ki ga je častnik in vojaški • 
uradnik dejanski prebil na delu v državni službi kot 
pogodbeni uradnik in drievničar. 

Člen 312. 

častniku in vojaškemu uradniku, ki izpolnjuje por 
goj iz člena 308. tega zakona, se prizna zaradi odmere 
količine osebne pokojnine: 

1. čas, ki se prizna pp členu 310. tega zakona y rok 
za pridobitev pravice do osebne* рокојцте; . 

2. čas, ki ga je dejanski prebil v samoupravni ba
novinski službi in čas, ki ga je prebil v samoupravni 
službi vobče, toda v zvanjih, za katera se zahteva fa
kultetna izobrazba, in sicer y obeh primerih s pogojem, 
da prestogi цајЦе9пеје. y 30 dnekj 
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3. čas, ki ga je vojaški duhovnik dejanski prebil v 
duhovniški službi priznanega veroizpovedanja, preden je 
bil postavljen za stalnega vojaškega duhovnika; 

4. prej priznani čas, ki ga je dejanski prebil v 
aktivni,službi, dokler ni izgubil čina ali zvanja po od
redbah člena 120. tega zakona, če je pridobil čin ali 
zvanje iznova v vojni po odredbah člena 121. tega za
kona in se mu ta čas po .predpisih tega člena šteje v 
čas za odmero količine osebne pokojnine; 

5. ves prej priznani čas, ki ga je. dejanski prebil v 
aktivni službi, dokler ni izgubil čina ali zvanja, če se 
mu kazniva dejanja, ki so povzročila izgubo čina ali 
zvanja, oproste, m izroče pozabi.. 

Člen 313. 

Za odmero količine pokojnine se šteje razen časa 
iz člena 312. tega zakona aktivnemu častniku in aktiv
nemu vojaškemu uradniku tudi še: 

1. čas, ki ga je prebil v vojni, in sicer tako, da se 
šteje, za vsako leto, v katerem je bila-vojna, še po eno 
leto neglede na čas, koliko je trajala vojna v dotičnein 
letu. Do tega imajo pravico-.- tudi rezervni častniki in 
rezervni vojaški uradniki, kii-so. se udeležili vojne, pa-se 
aktivirajo; prav tako imajo do tega. pravico tudi upoko
jeni častniki in upokojeni vojaški uradniki, ki se kot 
taki med vojno iz pokoja uporabljajo za službe pri vojski 
in mornarici; 

2. čas, prebit dejanski v službi na opremljenih boj
nih ladjah in v službi letalskega osebja pri zrakoplov
stvu^ in. sicer tako, da se za'vsakih presluženih osem 
mesecev šteje eno celo leto; 

3. čas, dejanski prebit na službi v Južni Srbiji in 
Črni gori od dne 1. januarja 1921. do vštetega dne 30. 
junija 1923., in sicer tako, da se šteje zä vsakih preslu
ženih osem mesecev eno cel;o leto; čas pa, prebit od 
dne 31. julija 1923. do vštetega dne 31. julija 1930., se 
šteje, in. sicer: čas,, prebil v Južni Srbiji dvojno, čas, 
prebit v Črni gori, pa za vsakih presluženih osem me
secev za eno celo leto. 

Čas pod 1., 2. in 3. tega člcrna se; ne šteje v čas, ki 
je potreben, da se pridobi pravica do osebne pokoj
nine po predpisih člena 308. tega zakona. 

Člen 314. •'-" 

Častnik in vojaški uradnik, ki je izpolnil pogoj za 
pridobitev; pravice do osebne pokojnine po odredbah 
člena 808: tega zakona, te. pravice, no izgubi niti pri pre
vedbi v civilno službo, niti ne izgubi časa, ki ga je de
janski prebil v aktivni službi pri vojski in mornarici kot 
ustnik in. vojaški uradnik, in ki se mu po odredbah 
členov 312. in 313. tega zakona šteje, za odmero količine 
osebne pokojnine. 
--.. • Člen 315. , . . • '.- ./ 

• Častniku in vojaškemu uradniku, ki se v mirnem 
času brez svoje krivde na službi sami ali po povodu 
službenega posla tako poškoduje, da poslane zbog za
robljenih ran, poškodb ali pokvar nesposoben za vsako 
nadaljnjo službo pri vojski in mornarici, se prizna, da 
1Q izpolnil pogoj za pridobitev pravice do osebne pokoj-
n j n e

[ , tudi , če nima deset let aktivne državne službe, pri-
znania pb^lenu 308. tega zakona; v čas za odmero ko- ' 
«cine osebno pokojnine po predpisih členov 318. in 3Î& 
Pa se mu štejejo vsa leta službe po odredbah členov 312. 

n 313. tega zakona in.še deset let. Položajna dpklada se 
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mu šteje v pokojnino po predpisu člena 320. tega zakona, 
če ima s temi priznanimi leti ' 20 in več let, ki jih je 
dejanski prebil v aktivni državni službi; če pa ima 
manj kot 20 let priznane službe, se mu šteje v pokoj
nino samo 25% položajne doklade, ki jo je dotlej pre
jemal. , 

Če je ostal zaradi zadobljene hrane, poškodbe ali 
pokvare popolnoma nesposoben za kakršnokoli prido
bitno delo vobče, mu pripada osebna pokojnina po čle
nih 319. in 320. tega zakona v višini 95%> pokojninske 
osnove in 95% položajne doklade onega čina ali raz
reda, v katerem je bil ob upokojitvi. To velja tudi za 
častnike in vojaške uradnike zrakoplovstva, ki se'poško
dujejo pri službenem letanju. 

Ocena nesposobnosti se ugotovi s specialnim zdrav
niškim pregledom. Ocena je dokončna in zoper njo ni 
pritožbe. 

Člen 316. 

Častniku in vojaškemu uradniku, ki postane v vojni 
zbog zadubljenih ran, poškodb ali pokvar popolnoma 
nesposoben za vsako službo pri vojski .in mornarici in 
za vobče kakršnokoli pridobitno delo, se prizna za.od
mero količine osebne pokojnine po odredbah členov 319. 
in 320. tega zakona kakor da jé dejanski prebil 35 let 
v aktivni državni službi; razen tega ima pravico tudi 
do državne zaščite in podpore po odredbah invalidskega 
zakona. Nesposobnost je ugotoviti najkesneje v enem le
tu po dokončani vojni. 

Nesposobnost se ocenja . po predpisih poslednjega 
odstavka člena .315. tega zakona. 

. 'Člen 317. 

Za odmero količine osebne pokojnine se častniku 
in vojaškemu uradniku ne prizna: 

1; čas, ki ga je prebil pri vojski in mornarici, pre
den je napredoval v podnaredniški čin, kakor tudi čas, 
ki ga je prebil pred dovršenim 18. letom starosti v dr
žavni službi kot civilni državni uslužbenec in predenje 
stopil ali bil sprejet v vojsko; : 

2. čas, ki ga je prebil v stanju odstranitve iz službe; 
3. čas, ki ga je prebil v ostavki, če ponovno stopi v 

aktivno službo; ( 

4. čas, prebit v zaporu po sodni obsodbi; in 
5. čas, ki ga je prebil v pokoju, če stopi ponovno 

iz pokoja v aktivno službo pri vojski in mornarici. 

' Č l e n 318. • •", 

Osnova za odmero količine osebne pokojnine čast
niku so: plača, specialna vojaška doklarla in položajna 
doklada,'ki so mu pripadale ob upokojitvi. 

Osnova za odmero količine osebne pokojnine vo
jaškemu uradniku sta: plača in položajna doklada, ki 
sta mu pripadale ob upokojitvi. 

Položajna doklada služi kot osnova za pokojnino 
šele, ko dovrši častnik, in vojaški uradnik 20 let, ki jih 
je dejanski prebil v aktivni državni službi, a se mu 
služba po Členu 310. tega zakona šteje v rok za prido
bitev pravice do osebne pokojnine. л 

t ' - • • 

.-. Člen, 319. 

Častniku in vojaškemu uradniku, ki izpolnjuje, po
goje tega: zakona za pridobitev, pravice do. osebne pokoj
nine, grigada od giace, in specialne vojaške, doklade 
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ča? k u ali od plače vojaškemu uradniku kot pokoj
nin e osnove iz člena 318. tega zakona za prvih deset 
let siužbe, priznane po odredbah tega zakona, 50°/o. Za 
vsakega nadaljnjega pol leta mu pripada po 0-90%, 
tako da dobi za 35 let službe, priznane po odredbah 
tega zakona, 95°/o pokojninske osnove. Ce pa je častnik 
ali vojaški uradnik upokojen pred dovršenimi 50 leti 
starosti ali pred dovršenimi 301eti službe, priznane po 
odredbah tega zakona, mu pripada, in to: častniku od 
plače in specialne vojaške doklade, vojaškemu uradniku 
pa od plače kot pokojninske osnove, za vsakega nadalj
njega pol leta, in sicer: 

če ni dovršil 15 let priznane službe ali ni dovršil 
35 let starosti, 0-50%; 

če ni dovršil 20 let priznane službe ali ni dovršil 
40 let starosti, 0-60°/o; 

če ni dovršil 25 let priznane službe ali ni dovršil 
45 let starosti, 0-70%; 

če ni dovršil 30 let priznane službe ali ni dovršil 
50 let starosti, 0-80Vo. 

Vsakega začetega pol leta službe se Šteje pri do
ločitvi odstotkov za količino osebne pokojnine kot eno 
celo leto. 

Člen 320. 

Od položajne doklade, ki jo je imel častnik ali 
vojaški uradnik ob upokojitvi, mu pripada kot pokoj
nina, in sicer 50% po dvajsetih, 60°/o po dvajset in petih, 
70°/o po tridesetih in 95% po trideset in petih letih 
službe, ki se po členu 310. tega zakona štejejo v rok za 
pridobitev pravice do osebne pokojnine. 

Člen 321. 

Upokojeni častnik in upokojeni vojaški uradnik ima 
poleg pokojnine pravico do osebne draginjske doklade, 
ki se določa po istem odstotku, po katerem se določa 
pokojnina po predpisih člena 319. tega zakona; ob tem 
se jemlje za osnovo osebna draginjska doklada, ki je 
pripadala častniku ali vojaškemu uradniku ob upoko
jitvi po predpisih člena 274. tega zakona. Ta doklada 
ne sme biti manjša, in sicer: 

v krajevnem draginjskem razredu: 
I. II. III. 

kot 550 500 450 "dinarjev na mesec. 
Poleg osebne draginjske doklade gre upokojenemu 

častniku in vojaškemu uradniku tuđi rodbinska draginj
ska doklada, ki znaša po 150 dinarjev na mesec za ženo 
in vsakega otroka. 

Člen 322 

Častnik ali vojaški uradnik, ki se upokoji po od
redbah točk 5. in 6. člena 112. tega zakona, dobivaj če 
nima deset let aktivne državne službe, priznane po od
redbah tega zakona, kot pokojnino 50°/o skupnega zne
ska plače in položajne doklade, ki jo je prejemal ob 
upokojitvi, toda brez pravice do osebne in rodbinske 
draginjske doklade. 

Častnik, ki se upokoji po odredbah točk 3., 4., 8. 
in 9. člena 112. tega zakona, dobiva, če nima deset let 
aktivne državne službe, priznane po odredbah tega za
kona, kot podporo 25°/e skupnega zneska samo njegove 
plače, ki jo je prejemal ob upokojitvi, toda brez pravice 
do oublie in rodbinske draginjske doklade. Vojaški 
uradnik se y takem primeru odpusti iz državne službe. 

Člen 323. 

Častnik ali vojaški uradnik, ki je izpolnil pogoje za 
pridobitev pravice do osebne pokojnine po predpisih 
Člena 308. tega zakona, izgubi pravico do osebne pokoj
nine: 

1. če izgubi s sodno obsodbo čin ali službo, častne 
pravice ali vojaško čast; 

2. če poda ostavko na državno službo in se ta 
sprejme; 

3. če svojevoljno zapusti službo; 
4. če izstopi iz državljanstva; in 
5. če umre. 
Upokojeni častnik in upokojeni vojaški uradnik iz

gubi pravico do osebne pokojnine po odredbah zakona 
o uradnikih. 

B. Podčastnikov in godbenikov. 

Člen 324. 

Podčastnik in godbenik izpolnjuje pogoj za prido
bitev pravice do osebne pokojnine, če dovrši deset let, 
ki jih je dejanski prebil v aktivni službi pri vojski in 
mornarici kot podčastnik ali godbenik, in se sme upo
kojiti po odredbah člena 75. tega zakona 

Člen 325. 
Podčastnik in godbenik, pri katerem nastop! primer 

iz točk 2. in 3. Člena 75. tega zakona in ki nima deset 
let aktivne podčastniške službe ali službe godbenika pri 
vojski in mornarici in ni izpolnil pogoja za pridobitev 
pravice do osebne pokojnine po členu 324. tega zakona, 
se odpusti iz kadra; kot podpora pa se mu izplača en
krat za vselej ves letni znesek njegove plače in polo
vica letnega zneska osebne draginjske doklade, ki so 
mu pripadali po členih 260., 261. in 276. tèga zakona ob 
odpustu iz kadra; Ta podpora se podeli z isto rešitvijo, 
s katero se podčastnik ali godbenik odpusti iz kadra. 

Člen 326. 
V rok, predpisan v členu 324. tega zakona, se šteje 

podčastniku in godbeniku: 
1. čas, ki ga je dejanski prebil kot podčastnik ali 

godbenik v aktivni službi pri vojski in mornarici od 
dne, ko je napredoval v podnaredniški Čin ali v II. nižji 
godbeniški razred; • 

•2. čas, ki ga je po dovršenem 18. letu starosti in 
preden je stopil v vojsko in mornarico, dejanski prebil 
v aktivni državni službi kot civilni državni uslužbenec 
v državnih uradih, zavodih in ustanovah; in - . 

3. čas, ki se mu kot onesposobljencu prizna po členu 
331. tega zakona. 

Člen 327. 
V rok, predpisan v členu 324. tega zakona, se ne 

šteje: ' 
1. čas, ki ga je .prebil podčastnik izven stalnega 

kadra, če je izstopil in iznova vstopil v stalni kader po 
členu 72. tega zakona; in . - ' 

2. čas, ki ga je godbenik prebil kot pogodbeni 
godbenik. 

Člen 328. '. 
Podčastniku in godbeniku, ki izpolni pogoj iz člena 

324. tega zakona, se prizna za odmero količine osebne 
, gokojninei •••', ' " '> 
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1. čas, ki se mu prizna po členu 326. tega zakona 
v rok za pridobitev pravice do osebne pokojnine; 

2. čas, ki ga je godbenik dejansko prebil kot po
godbeni godbenik, če je pr,estop iz pogodbene službe v 
aktivno službo bil neposreden in brez presledka; 

3. prej priznani čas, ki ga je prebil podčastnik in 
godbenik dejansko v aktivni službi, preden je izgubil 
čin, pa čin zopet dobi v vojni in je vrnjen v aktivno 
službo po členu 80. tega zakona; 

4. ves prej priznani čas, ki ga je dejanski prebil v 
aktivni službi, dokler ni izgubil čina, če se mu kazniva 
dejanja, ki so povzročila izgubo čina, oproste in izroče 
pozabi. 

Člen 329. 

Odredbe člena 313. tega zakona veljajo tudi za ak
tivne podčastnike in godbenike v službi pri vojski in 
mornarici, toda je šteti čas pod točko 3. člena 313. tega 
zakona za podčastnike in godbenike samo za dobo od 
dne 31. julija 1923. do vštetega dne 31. julija 1930. 

Člen 330. 

Podčastniku in godbeniku se šteje čas v aktivni 
službi pri vojski in mornarici, ki se šteje po odredbah 
«lenov 328. in 329. tega zakona za odmero količine oseb
ne pokojnine, tudi ob prestopu v civilno državno službo 
po odredbah zakona o uradnikih. 

Člen 331. 

Odredbe členov 315. in 316. tega zakona veljajo tudi 
za podčastnike in godbenike kakor tudi za podčastnike 
zrakoplovstva, ki zadobe poškodbo pri službenem letanju, 
kolikor se nanašajo na priznanje let službe, odreditev od
stotkov količine osebne penzije in oceno nesposobnosti. 

Pokojnina še določa po osnovi, označeni v členu 333. 
tega zakona. 

Člen 332. 
Za odmero količine pokojnine podčastniku in god

beniku se ne prizna: 
1. čas, ki ga je prebil v vojaških šolah vojske in mor

narice do dne, ko je napredoval .v podnaredniški čin ali 
II. nižji godbeniški razred; 

2. čas, ki ga je prebil po izstopu iz stalnega kadra, 
dokler ne stopi iznova v aktivno službo; 

3. čas, ki ga je prebil v zaporu po sodni obsodbi; 
4. čas, ki ga je prebil, ko se je samovoljno odstranil 

iz službe; in 
5. čas, ki ga je prebil v pokoju, če stopi na novo v 

aktivno' službo. 
Člen 333. 

Osnova za odmero količine osebne pokojnine pod
častniku in godbeniku je plača, ki mu je pripadala ob 
upokojitvi, in od pokojninske osnove mu gre za prvih 
deset let službe, priznane po odredbah tega zakona, 50%, 
ва vsakega nadaljnjega pol leta pa po 0-90%, takó, da 
dobi za 35 let priznane aktivne državne službe, ki se po 
«lenih 328. in 829. tega zakona šteje za odmero količine 
Pokojnine, 95% pokojninske osnove. Če pa se upokoji 
Podčastnik ali godbenik pred dovršenimi 50 leti starosti 
a « pred dovrSenimi 30 leti službe, priznane po odredbah 
tega zakona, mu pripada od plače kot pokojninske osnove 
ад vsakega nadaljnjega pol leta, in sicer; 

če ni dovršil 15 let priznane službe ali ni dovršil 
35 let starosti, 0-50%; 

če ni dovršil 20 let priznane službe ali ni dovršil 
40 let starosti, 0-60%; 

če ni dovršil 25 let. priznane službe ali ni dovršil 
45 let starosti, 0*70%; 

če ni dovršil 30 let priznane službe ali ni dovršil 
50 let starosti, 0-80%. 

Začetega pol leta službe se šteje pri odreditvi od
stotka za količino osebne pokojnine kot eno celo leto. 

Člen 334. 
Poleg pokojnine ima upokojeni podčastnik in god

benik pravico do osebne draginjske doklade, ki se določa 
po istem odstotku, po katerem se določa pokojnina od 
plače kot pokojninske osnove po členu 333. tega zakona, 
pri čemer je jemati za osnovo naslednjo osebno dravinj
sko doklado, in sicer: 

za narednika-vodnika in višjega godbenika: 
v krajevnem draginjskem razredu; 

I. II. III . 
940 752 705 dinarjev na mesec; 

za narednika, podnarednika in nižjega godbenika: 
v krajevnem draginjskem razredu: 

I. II. III. 
679 582 523'80 dinarjev na mesec. 

Tako določene doklade ne smejo biti manjše, in 
sicer: 

za narednika-vodnika in višjega godbenika: 
v krajevnem draginjskem razredu: 

I. II. III. 
kot 550 500 450 dinarjev na mesec; 

za narednika, podnarednika in nižjega godbenika: 
v krajevnem draginjskem razredu: 

I. II. III. 
kot 400 350 300 dinarjev na mesec. 

Razen osebne draginjske doklade gre oženjenemu 
upokojenemu podčastniku in godbeniku tudi rodbinska 
draginjska doklada, ki znaša po 150 dinar.ev na mesec 
za ženo in vsakega otroka. 

Člen 335. 

Podčastnik in godbenik, ki izpolni pogoj za pridobi
tev pravice do osebne pokojnine po predpisih člena 324. 
tega zakona, izgubi pravico do osebne pokojnine: 

1. če se odpusti iz kadra po točkah 4. in 5. člena 79. 
tega zakona; 

2. če izgubi čin po odredbah člena 80. tega zakona; 
3. če je obsojen na izgubo častnih pravic aH vojaške 

časti; 
4. če izstopi iz državljanstva; in 
6. če umre. 
Upokojeni podčastnik in godbenik izgubi pravico do 

osebne pokojnine po odredbah zakona o uradnikih. 

Člen 336. 

Kaplar, mornar in redov na odsluženju obveznega 
roka službe v stalnem kadru pri vojski aH mornarici in 
gojenec vojaške šole, ki se bTez svoje krivde v službi 
tako poškoduje ali se po povodu službenega posla tako 
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poškoduje, da postane zbog zadubljenih ran, poškodb ali 
pokvar popolnoma nesposoben za kakršnokoli pridobitno 
delo vobče, dobiva kot podporo, in sicer: 

a) če je popolnoma nesposoben za kakršnokoli delo 
vobče in mu je vrhu tega za navadno življenje potrebna 
luja pomoč in je siromašnega stanja, po 500 dinarjev na 
mesec; 

b) če je nesposoben za kakršnokoli delo vobče, toda 
mu za navadno življenje ni treba tuje pomoči in je siro
mašnega stanja, po 250 dinarjev na mesec. 

Nesposobnost se ocenja po predpisih poslednjega od
stavka člena 315. tega zakona. 

O podelitvi te podpore odloča minister za vojsko in 
mornarico, ki predpisuje podrobnejše odredbe glede po
deljevanja, trajanja in izgube pravice do te podpore. 

Poleg te denarne podpore dobivajo pohabljenci brez
plačno od države proteze in druga ortopedska pomožna 
sredstva, brezplačno nastanitev in zdravljenje v vojaških 
bolnicah, nadalje tudi brezplačno nastanitev po kopali
ščih, sanatoriiih in v klimatskih krajih, kjer je kaj vo-
jaško-državnih zgradb za ta namen. 

Člen 337. 

Čas za odmero količine osebne pokojnine častniku, ' 
vojaškemu uradniku, podčastniku in godbeniku se šteje 
do dne ukaza ali rešitve o upokojitvi, pokojninski pre
jemki pa tečejo od prvega dne prihodnjega meseca po 
mesecu, v katerem je bil častnik, vojaški uradnik, pod
častnik in godbenik razrešen dolžnosti. 

Količina osebne pokojnine se odmerja po službeni 
dolžnosti. Rešitev o tem je izdati najkesneje v 15 dneh 
od dne ukaza ali rešitve o upokojitvi. 

Člen 338. 

Potrdilo o času službovanja vseh oseb vojske In mor
narice zato, da se ugotovi, da so pogoji za pridobitev pra
vice do osebne pokojnine izpolnjeni, kakor tudi, da se 
odmeri količina osebne in rodbinske pokojnine in dra-
ginjskih doklad, se izdaja po uradni dolžnosti najkesneje 
v 5 dneh od dne upokojitve ali smrti uslužbenčeve po 
podatkih iz kartona osebnih in službenih razmerij, odnos
no iz uslužbenskega lista. 

Člen 339. • 

Pokojnine se izplačujejo častnikom, vojaškim urad
nikom, podčastnikom in godbenikom takoj po rešitvah, s 
katerimi se jim urede pokojnine, in sicer začasno, dokler 
ne izdado pristojni organi državne uprave po teh rešitvah 
dokončnih odlokov. Prav to velja tudi za pokojnine rod
bin umrlih aktivnih častnikov, vojaških uradnikov, pod
častnikov in godbenikov. 

C. R o d b i n č a s t n i k o v , v o j a š k i h u r a d n i 
kov, p o d č a s t n i k o v i n g o d b e n i k o v . 

Člen 340. 

Častniki, vojaški uradniki, podčastniki in godbeniki) 
najsi so oženjeni ali neoženjeni, morajo vplačevati za 
rodbinsko pokojnino v »uradniški pokojninski sklad«, 
ustanovljen po odredbah zakona o uradnikih. To velja 
tudi za častnike in vojaške uradnike, na razpoloženju ÎB 

za upokojene častnike, vojaške uradnike, podčastnike in 
godbenike. 

Člen 341. 

Osnova za vplačevanje v uradniški pokojninski sklad 
je pri častnikih: plača, položajna doklada in specialna 
vojaška doklada; pri vojaških uradnikih: plača in polo
žajna doklada, pri podčastnikih in godbenikih plača. 

Mesečni prispevek znaša 5% obnove za vplačevanje. 

Člen 342. 

Med prvomesečne prejemke, ki spadajo po točki 1. 
§ 134. zakona o uradnikih kot dohodek v uradnišl" po
kojninski sklad, se štejejo celotni denarni prejemki ust
nika, vojaškega uradnika, podčastnika in godbenika, ki 
jim pripadajo po tem zakonu. 

Člen 343. 

Prvomesečna razlika med novimi in dotedanjimi pre
jemki, ki se steka po točki 2. § 134. zakona o uradnikih 
kot dohodek v uradniški pokojninski sklad, se pobira od 
častnikov, vojaških uradnikov, podčastnikov in godbeni
kov vselej, ko se pojavi ta razlika zbog napredovanja pri 
plači, periodičnem povišku, položajni dokladi, specialni 
vojaški dokladi in osebni draginjski dokladi. 

Člen 344. 

K disciplinskim denarnim kaznim, ki se stekajo po 
točki 5. § 134. zakona o uradnikih kot dohodek v uradni
ški pokojninski sklad, spadajo disciplinske kazni »od
vzema plače«, določene z uredbo o vojaški disciplini za 
častnike (aktivne in rezervne), vojaške uradnike, pod
častnike in godbenike. 

Člen 345. 

Za vse ostalo, kar se nanaša na uradniški pokojnin
ski sklad, kakor tudi' glede pridobivanja pravic, odmere 
količine rodbinske pokojnine, draginjske doklade in iz
gube pravice do rodbinske pokojnine — veljajo povsem. 
odredbe zakona o uradjiikih in odredbe ostalih predpi
sov, ki izhajajo iz tega zakona, če vse to z odredbami tega 
zakona ni urejeno drugače-

Člen 346. 

Rodbini častnika in vojaškega uradnika, ki uživa po
kojnino po odredbah prvega odstavka člena 322. tega 
zakona, se izplača ob njegovi smrti kot podpora 25% po
slednje njegove plače in položajne doklade, ki jo je pre
jemal kot aktivni častnik ali kot aktivni vojaški uradnik 
ob upokojitvi, če nima rodbina drugih dohodkov in če je 
pokojni častnik ali vojaški uradnik imel najmanj tri leta 
aktivne državne službe. 

Člen 347. 

Rodbini častnika, vojaškega uradnika, podčastnika' 
in godbenika, ki v službi ali po povodu službenega posla 
v mirnem času brez svoje krivde pade ali je ranjen ali 
poškodovan, pa umre za temi ranami, poškodbami ali 
pokvarami, se prizna za rodbinsko pokojnino, kakor da' 
je vplačeval 35 let v uradniški pokojninski sklad po pre* 
Jemkihj ki jih je. imel оћ smrti, T a P r & ? i c a d o rodbinske 
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pokojnine se -prizna tudi rodbini častnika, vojaškega 
uradnika, podčastnika in godbenika, ki v vojni pade ah 
umre za zadobljenimi ranami, poškodbami ali pokvara-
mi razen tega se prizna v tem primeru tudi še pravica 
do invalidske podpore in do ostalih vrst državne zaščite 
in podpore po odredbah invalidskega zakona. 

Presežek pokojnine po odredbah tega člena obre-
menja državno blagajno. 

Č. C i v i l n i h u r a d n i k o v i n u s l u ž b e n c e v v 
s l u ž b i p r i v o j s k i i n m o r n a r i c i . 

. Člen 348. 

Civilni uradniki in uslužbenci v službi pri vojski in 
mornarici izpolnjujejo . pogoje za pridobitev pravice do 
osebne in rodbinske pokojnine po odredbah zakona o 
uradnikih in je v tem pogledu uporabljati nanje vse od
redbe novega zakona kakor tudi odredbe ostalih pred
pisov, ki iz onega zakona izhajajo.« 

Člen 156. 

V desetem delu zakona o ustroju vojske in morna
rice »Zalaganje vojske in mornarice«: 

1. Namesto člena 316. se postavlja člen 349. 
2. Namesto člena 317. se postavlja" člen 350. 
3. Namesto člena* 318. se postavlja člen 351. 
4. Namesto člena 319. se postavlja člen 352. 
5. Namesto člena 320. se postavlja člen 353. 
6. Namesto člena 321. se postavlja člen 354. 
7. Namesto člena 322. se postavlja člen 355- in v 

njem se v tretji vrsti namesto številk: »320 ». in »321.« 
postavljata številki: »353.« in »354.« 

s 8. Namesto člena 323. se postavlja člen 356. 
9. Namesto člena 324. se postavlja člen 357. 

10. Namesto člena 325. se postavlja člen 358. 
11. Namesto člena 326. se postavlja člen 359. 
12. Namesto člena 327. se postavlja člen 360. 
13. Namesto člena 328. se postavlja člen 361, 

Člen 157. 
V enajstem delu zakona o ustroju vojske, in morna

rice: »Podpora rodbinam siromašnih obveznikov, služe-
Čih pri narodni vojaški sili.« 

1. Namesto člena 329. se postavlja člen 362. 
2. Namesto člena 330. se postavlja člen 363. 
3. Namesto člena 333- se postavlja člen 364. [in se 

v poslednji vrsti zamenjajo besede »Vojno-kaznenog Za
konika« z besedami: »Vojnog krivičnog Zakonika«.] 

P r e h o d n e o d r e d b e . 

Člen 158. 
V oddelku »Prehodne odredbe« zakona o ustroju voj

ske in mornarice: 
a) Člen 332. se ukinja. 
b) Člen 333. postane člen 365. in se izpremenjen 

Blasi: 
>Oäredbe člena 45. tega zakona je> uporabljati na 

•vse državljane v inozemstvu, ki bivajo na dan, ko stòpi 
ta zakon v veljavo, zunaj domovine, v Evropi (ražen v 
državah v naši neposredni soseščini) in v prekmòrskih 
državah, im ki niso odslužili obveznega roka službe v 
в*а1Погл kadru in tudi niso uredili svoje vojaške ob
sežnosti, toda s pogojem: da se prijavijo № Hiredg svojo 

vojaško obveznost, in sicer: oni, ki žive v Evropi (razen 
v državah v naši neposredni soseščini) — do dne 31.' de
cembra 1932., oni izven Evrope v prekmorskih državah 
pa do dne 31. decembra 1933. Vse one, ki tega ne sto'-e 
v označenem roku, kakor tudi one iz predposlednjesja 
odstavka člena 45. tega zakona zadenejo posledice, dolo
čene v istem členu zakona.« 

c) Člen 334 se ukinja. 

Člen 159. 

Po členu 365. se vnaša nov člen 366. In se glasi: 

»Člen 366. 

Odredbe točke 2. pod a) člena 49. je uporabljati na 
dijake, potrjene pri naboru leta 1932., za dijake, potrjene 
do vštetega leta 1931., pa veljajo odredbe dosedanjega, 
zakona.« 

Člen 160. 

Za členom 366. se pristavlja nov člen In se glasi: 

>Clen 367. 

Odredbe drugega odstavka člena 54. se morajo upo
rabiti na vse dijake, potrjene na dijaški rok v letih 1930. 
in 1931., ki imajo pogoje, da se jim odloži. služba v 
kadru, ki se jim pa zaradi kakršnihkoli vzrokov, dokler 
ne stopi ta zakon v moč, ni s pristojno rešitvijo odložila 
služba v stalnem kadru do završetka šolanja. Vsi taki 
dijaki morajo vložiti prošnje, da se lim odloži služba v 
stalnem kadru, najkesneje do dne 1. aprila 1932. Pozneje 
vložene prošnje se smatrajo za nepravočasne in se na 
jemljejo v postopanje.« 

Člen 161. 

Za členom 367. še vnaša nov člen 368. in se alasi: 

>Clen 368. 

1. Sedanji vodniki III., II. in I. razreda pri zrako
plovstvu, ki se zatekó v tem činu na dan, ko stopi ta 
zakon v moč, se prevedejo za narednike-vodnike ustrez
nih razredov. 

2. Sedanji naredniki-vodniki vrst vojske in strok, ki 
se zateko v tem činu na dan, ko stopi ta zakon v moč, 
se prevedejo: 

a) za narednike-vodnike III. razreda — sedanji na
redniki-vodniki, ki so preslužili v činu narednika-vodnika 
manj kot tri leta; 

b) za narednike-vodnike II. razreda — sedanji na
redniki-vodniki, ki so preslužili v činu .narednika-vodnika 
najmanj tri do šest let, če izpolnjujejo tudi obče pogoje 
iz člena 65. tega zakona; in -

c) za narednike-vodnike I. razreda — sedanji nared
niki-vodniki, ki so preslužili v činu narednika-vodnika 
nad šest let, če izpolnjujejo tudi obče pogoje člena 65. 
tega zakona. 

Prevedba narednikov-vodnikov za narednike-vodntkô 
III., II.» L razreda po odredbah tega člena se izvrši na 
dan 1. januarja 1932. 

Naredniki-vodniki iz točk b) in c) pod 2. tega člena, 
ki ne izpolnjujejo občih pogojev člena 65. tega zakona, 
se prevedejo, in sicer: oni iz točke b) za narednike-vod
nike III. razreda, oni iz točke " s ~~ 7a narednike-vodnike 
I t Шге4а ta 6$tanejo y teb : azredih, dokler ne izpolnijo 
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pogojev, na kar se povišajo za narednike-vodnike II., od
nosno I. razreda. 

Nadalje napredujejo naredniki-vodniki po odredbah 
člena 65. in poslednjega odstavka člena 69. tega zakona-« 

Člen 162. 

Za členom 368. se vnaša nov člen 369. in se glasi: 

»Člen 369. 

Z dnem, ko stopi ta zakon v moč, se prevedejo: 
1. za mornarje — sedanji mornarji II. razreda; 

• 2. za mornariške kaplarje — sedanji mornarji I. raz
reda; iri 

3. za mornariške narednike-vodnike Tli., II. in I. 
razreda — sedanji mornariški vodniki ustreznih raz
redov.* 

Člen 163. 

Za členom 369- se vnaša nov člen 370. in se glasi: 

>Clen 370. 

Z dnem, ko stopi ta zakon v moč, se prevedejo: 
a) za godbenike III. nižjega razreda — sedanji god

beniki IV. nižjega razreda, ki imajo prvo letp službe v 
tem razredu; 

b) za godbenike II. nižjega razreda — sedanji god
beniki IV. nižjega razreda, ki so preslužili v IV. nižjem 
razredu več kot eno leto dni; 

c) za godbenike I. nižjega razreda — sedanji godbe
niki III. nižjega razreda, ki so preslužili v IV. in III. 
nižjem razredu skupaj najmanj štiri leta, kakor tudi vsi 
sedanji godbeniki II. nižjega razreda, če izpolnjujejo tudi 
obče pogoje člena 65. tega zakona; 

č) sedanji godbeniki I. nižjega razreda ostanejo v 
tem razredu, dokler ne izpolnijo pogojev tega zakona 
za napredovanje v III. višji razred; in 

d) sedanji godbeniki III., II. in I. višjega razreda 
ostanejo v dosedanjih razredih, dokler ne izpolnijo po
gojev tega zakona za napredovanje v prihodnji višji 
razred. 

Godbeniki se prevedejo v razrede po odredbah tega 
člena na dan 1. januarja 1932. 

Nižji godbeniki iz točke c) tega člena, ki ne izpol
njujejo občih pogojev člena 65. tega «akona, ostanejo v 
III-, odnosno II. nižjem razredu,- dokler teh pogojev ne 
izpolnijo, na kar se povišajo v I. nižji razred. 

Nadalje napredujejo godbeniki po odredbah člena 66. 
in poslednjega odstavka člena 69. tega zakona. 

Po izvršeni prevedbi obdrže godbeniki kaplarski in 
podčastniški čin, v katerem se zateko ha dan prevedbe, 
in to, dokler z napredovanjem v višji razred ne pridobe 
pravice, nositi znake višjega čina po odredbah tega za-
kona.c 

Člen 164. 

Člen 335. zakona o ustroju vojsEe in mornarice po
stane člen 371. in ee kpremenjen glasi: 

»Sedanje generalnoštabne častnike je voditi še na
dalje kot generalnoštabne častnike.« 

Člen 165. 

člen 336. zakona o ustroju vojske in тошиЗсе, s&. 
ukinja. " '• '" ' 

Člen 166. 

Namesto člena 337. zakona o ustroju vojske in mor
narice, ki se ukinja, se vnaša nov člen 372. in se glasi: 

>Člen 372. 

Z dnem, ko stopi ta zakon v moč, se prevedejo za 
intendantske častnike: 

1. sedanji-vojaški uradniki ekonomske stroke, ki so 
postali to iz prejšnjih administrativnih častnikov eko
nomske 'stroke vojske in-mornarice in imajo dovršeno 
fakulteto z diplomskim izpitom ali drugo dovršeno višjo 
strokovno šolo z zaključnim izpitom z veljavo fakultete in 
ki so ocenjeni za popolnoma sposobne za upravo, odnosno 
opravljati intendantske posle. 

Njih nadaljnje napredovanje gre po odredbah tega 
zakona; 

2. sedanji častniki vrste vojske, ki so bili prej admi
nistrativni častniki ekonomske stroke vojske in mor- -
narice in ki so dovršili kadetno šolo, pa žele biti pre-, 
vedeni, vendar s pogojem: da so prebili najmanj pet 
let pri poslih ekonomske stroke in da so ocenjeni za 
sposobne opravljati posle ekonomske stroke. 

Za njih nadaljnje napredovanje veljajo odredbe tega 
zakona.« 

Člen 167. , 

Namesto člena 338. zakona o ustroju vojske in mor
narice, ki se ukinja, se vnaša nov člen 373. in se glasi: 

>Clen 373. 

1. Vojaški uradniki strok, ki so postali to iz prejšnjih 
administrativnih častnikov in ki so imeli, preden so bili 
prevedeni ali aktivirani ali sprejeti za administrativne 
častnike, čin rezervnega častnika v vrstah vojske ali pri 
mornarici, se vrnejo neglede na to, ali so bili prevedeni 
za prejšnje administrativne častnike iz vojaško-admini-
strativnih uradnikov in vojaških pisarjev ali aktivirani 
ali sprejeti iz civilnega stanu, se vrnejo v prejšnjo vrsto 
vojske ali k mornarici s činom, ki ustreza razredu, ki ga 
imajo sedaj kot vojaški uradniki, in z rangom, ki so ga 
doslej imeli.' 

Vsi ti, kakor tudi administrativni častniki, prevedeni 
prej za častnike vrst vojske ali mornarice, se obdrže tudi 
nadalje v administrativnih službah v svojih strokah; za 
njih nadaljnje napredovanje po vrstah vojske in pri mor
narici pa veljajo odredbe poslednjega odstavka člena 94.,.. 
in roki služenja, kakor pri častnikih strok po členu 86. 
tega zakona. 

2. Vojaški uradniki ekonomske stroke, ki so postali 
to iz prejšnjih administrativnih častnikov, se smejo pre
vesti po službeni potrebi in po izjavljeni želji za voja- • 
ške kontrolorje ustreznega razreda, in sicer oni, ki izpol
njujejo pogoje točke 1. pod b) člena 21. tèga zakona, 
takoj, ostali pa, ko te pogoje izpolnijo. 

Za njih nadal jnje napredovanje veljajo odredbe tega 
zakona. 

3. Vojaški uradniki ekonomske stroke pri mornarici, -' 
ki so postali to iz prejšnjih administrativnih častnikov 
In ki eo ee prej in pred prevedbo za administrativne 
častnike strokovno šolali za razne grane orožja ali službe , 
pri mornarici, ee smejo prevesti po službeni potrebi in,> 
po izjavljeni želji za strokovne častnike ustreznih grap, 
po svoji kvalifikaciji, izobrazbi in sposobnosti, in sicer s 
Činom» ki .uatrgza raarednj iz katerega se ßrevajajoj 
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Za njih nadaljnje napredovanje kot strokovnih čast
nikov veljajo odredbe tega zakona.« 

Člen 168. 
Člen 339. zakona o ustroju vojske In mornarice se 

ukinja. . •'• - i 
Člen 169. 

Namesto člena 340. zakona ;o ustroju vojske in mor
narice, ki se ukinja, se vnašajo novi členi 374, Ó75. m 
376. in se glase: • 

>Clen 374. 
Sedanji vojaško-tehnični uradniki strok, civilni urad

niki in pogodbeni uradniki, ki so diplomirani inzenjerji 
tehnične fakultete in diplomirani zrakoplovni inzenjerji 
.in ki se zateko na dan, ko stopi ta zakon v moc, v 
službi pri vojski in mornarici, se smejo postaviti po 
potrei, in po izjavljeni želji za inženjerske častnike ali 
za zra.oplovne inženjerske častnike po odredbah členov 
24., 26. in 28. tega ?У v i n sicer: . . . . 

1. vojaško-tehnični uradniki - za inženjerske čast
nike onega čina, ki ustreza razredu, ki ga imajo, m z 
rangom, ki so ga doslej imeli. Cas prebit v razredu, w 
katerega se postavljajo v ustrezni čin inženjerskega 
Častnika, se prizna za nadaljnje napredovanje kot čas, 
prebit v dotičnem činu, in kot služba, ki ustreza 
temu činu; ,. . , 

2. inzenjerji: civilni uradniki in pogodbeni urad
niki se smejo postaviti največ v oni čin inženjerskega 
ustnika, ki bi ga mogli dobiti po tem zakonu da so 
bili sprejeti v čin inženjerskega poročnika takoj po 
dovršeni fakulteti in po odsluženju obveznega roka, toda 
po odbitku enega leta za pripravljalno službo, in da so 
preslužili v poedinih činih ono število let, ki je pred
pisano v točki 4. pod b) člena 86. tega zakona. 

Oni izmed teh pa, ki so postavljeni z ukazom, smejo 
biti postavljeni za inženjerskega častnika onega čina, 
ki je predpisan s formacijo za dotični položaj, toda do 
vštetega podpolkovniškega čina. 

Za pogodbene uradnike velja tudi še pogoj, da pre
stopijo iz pogodbene službe za inženjerske častnike ne
posredno, brez kakega presledka. 

Vojaško-tehničnim uradnikom in civilnim uradni
kom, ki so bili začasni uradniki in se postavijo po odred
bah tega zakona za inženjerske častnike, se šteje čas, 
ki so ga prebili kot začasni uradniki, v čas pripravljalne 
službe. 

Odredbe prvega odstavka točke pod 2. veljajo tudi 
za postavitev — prevedbo inženjer jev-civilnih uradnikov 
za vojaško-tehnične uradnike strok vojske in mornarice. 

Nadalje napredujejo inženjerski častniki ih vojaško-
tehnični uradniki po odredbah tega zakona. » 

Člen 375. 

Sedanji civilni uradniki, ki so bili prej tehnični 
poslovodje mornarice in so se strokovno šolali pri mor
narici in brez presledka služili po mornaričnih arzenalih 
in opravili vse predpisane strokovne izpite, se smejo 
pr-eveeti po potrebi in po njih izobrazbi in sposobnosti 
** vojaško-tehnične uradnike, in sicer v oni razred, ki 
ustreza položajni skupini, ki jo imajo kot civilni 
uradniki. 

z a nadaljnje njih napredovanje večajo odredbe tega 
zakona. 

Člen 376. 

Naredniki, ki so vstopili preden stopi ta zakon v 
moč, po izboru in uspešno dovršili enoletni tečaj pri 
artiljerijsko-tehničnem zavodu in ki žele opraviti izpit 
in ga opravijo po prej predpisanem programu, napre
dujejo za vojaško-tehnične uradnike IV. razreda arti-
ljerijsko-tehnične stroke. 

Oni izmed teh narednikov, ki so opravili izpit H 
so že napredovali za vojaške pisarje IV. razreda po 
'odredbah dosedanjega zakona, se prevedejo za vojaško-
tehnične uradnike istega razreda in z rangom, ki so ga 
doslej imeli. Oni izmed teh narednikov, ki so opravili 
izpit, toda še niso napredovali, napredujejo za vojaško-
tehnične uradnike IV. razreda, čim dovrše 10 let pod-
častniške službe. 

Za nadaljnje njihovo napredovanje veljajo odredbe 
tega zakona.« 

Člen 170. 

Namesto člena 341. zakona o ustroju vojske in mor
narice, ki se ukinja, se vnaša nov člen 377. in se glasi: 

»Člen 377. 

Duhovniki, kot civilni uradniki, po odredbah člena 
36. tega zakona in dotičnih odredbah zakona o urad
nikih se postavljajo samo za one garnizije, za katere se 
ne morejo postaviti honorarni duhovniki.« 

Člen 171. 

Člen 342. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
ukinja. 

Člen 172. 
Člen 343. zakona o ustroju vojske in mornarice 

postane člen 378.. in se izpremenjen glasi: 
»Sedanji zdravniški pomočniki se prevedejo za sani-, 

tetne pomočnike z razredom in rangom, ki so ga doslej 
imeli.« 

Člen 173. 

Člen 344. zakona o ustroju vojske in mornarice po
stane člen 379. in se izpremenjen glasi: 

»Sedanji vojaški pisarji, ki se zateko na dan, ko 
stopi ta zakon v moč, v službi pri vojski in morn«ii:i • 
kot civilni uslužbenci, se prevedejo za vojaške uradnika, 
vojaške pisarje IV. razreda, če izpolnjujejo obče pogoj3 
člena 86. tega zakona. 

Za njih nadaljnje napredovanje veljajo odredbe te^a 
zakona.« 

Člen 174. 

Člen 345. zakona o ustroju vojske in mornarice sa 
ukinja. 

Člen 175. ; 

Za členom 379. se vnaša nov člen 380. in se glasi: 

»Člen 380. 

1. Sedanji zrakoplovni častniki brez dovršene nižje 
šole vojaške akademije, ki so do dne, ko stopi ta zakon 
v moč, uspešno dovršili višjo aeronavtično šolo in dobili 
diplomo zrakoplovnoga inženjerja, smejo napredovati 
do vštetega čina zrakoplovnega brigadnega generala, če 
izpolnjujejo tudi ostale pogoje člena 86. in točk 6. in 7. 
člena 87t tega zakona. 
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_( Z' Sedanji aktivni podpolkovniki vrst vojske, ki so 
se udeležili vojne leta 1914. do 1918. in so imeli oprav
ljen višji tečajni izpit (zrelostni izpit), smejo napredo
vati db vštetega polkovniškega čina, če izpolnjujejo 
ostale pogoje, ki jih zakon določa, razen določenih Sol.« 

\ : , Člen 176. 
;.Namesto člena '346. zakona o ustroju vojske in mor

narice se vnaša nov člen 381. in se glasi: 

>ČIen 381. 

Sedanjim rezervnim kapetanom I. razreda, ki nima
jo več;kot 50 let-in so vstopili v vojno leta 1912. in 
1913. z opravljenim »izpitom za čin rezervnega podporoč
nika, ,$/з priznajo vsi pogoji, določeni z zakonom za 
napredovanje v čin rezervnega majorja. 

Istotako se priznajo vsi pogoji, določeni z zakonom 
za napredovanje v. črn rezervnega majorja tudi onim 
sedanjim rezervnim kapetanom I. razreda, ki nimajo 
izpita za čin rezervnega podporočnika, toda so v vojni 
lefIÏ914. do 1918. poveljevali bojniški edinici-vodu ali 
večji edinfci od voda — najmanj dve leti. 

' Te in one sme predtpžiti minister za vojsko in 
mornarico za povišanje, v čin rezervnega majorja po 

, svoji oceni — izprevidnosti in po'potrebi, razen onih, 
ki so v predhodni kazenski preiskavi, v redni sodni 
preiskavi, pod sodiščem ali sodno kaznovani.« 

y ' . ! • • . : . ' " ' -

., -1 V ' . ,.."• Člen 177. * , 
• . - i • • • ' • • • ' • ' • ' 

Člen 347. zakona o ustroju vojske in mornarice se 
ukinja. 

- • ;: Člen 178. 

. Člen 348. zakotfa o ustroju vojske in mornarice po
stane člen 382. in se izpremenjen glasi: 

>Studenti medicine in študenti farmacije, ki niso 
napredovali v ustrezne čine sanitetnih in lekarnarskih 
častnikov do dne 23. septembra 1929. po zakonu o pri
znanju ' častniškega čina, študentom medicine Đ. br. 
13.113 z dne 26. junija 1928. in zakonu o priznanju 
častniškega čina študentom farmacije Đ. br. 29.789 z 
dne 19. -julija 1929., napredujejo naknadno, in sicer s 
činoma in rangom, ki bi jim pripadala, da so o pravem 
času «napredovali.po odredbah' tega zakona. 

. To'"npredovanje se mora izvršiti po že vloženih 
prošnjah kakor tudi po prošnjah, ki se morajo vložiti 
najkesneje do dne 1. maja 1932. Vložene prošnje po tem 
roku se smatrajo za nepravočasne. 

: Nadalje napredujejo ti rezervni sanitetni in lekar
na çski častniki: po odredbah tega zakona.«: 

j . : . . ' • ' 

'.;-.. . Člen 179. ' 

•.Clehr. .349.,. 350., ,351., 352., 354. in 355. zakona o 
ustroju vojske in mornarice se ukinjajo. 

• ' . ' , " , Člen 180. 

Člen 353. zakona o ustroju vojske in mornarice po
stane člen 383. in se izpremenjen glasi: 

>DokIada za obleko se Izplačuje od dne 1. novem
bra 1931. v določenem znesku samo onim, ki jim pri
pada po členu 279. tega zakona.«; 

' 2. kos... 

• Člen 181. 
Za členom 383. se vnašajo novi členi in se glase: 

»Člen 384. 
V činih — razredih, za katere so določeni perio

dični po viški plač po členih 259., 260. in 261. tega zakona, 
pripada častniku — vojaškemu uradniku, podčastniku 
in godbeniku oni periodični poviSek po predpisu člena 
262. tega zakona, do katerega imajo pravico po letih, 
dejanski prebitih y činu ..ali razredu, v katerem so se 
zatekli, in sicer: častniki in vojaški uradniki na dan 
1. novembra tega Jeta, podčastniki in godbeniki pa na 
dan 1. januarja 1932. po prevedbi, izvršeni po členih 
386. in 370. tega zakona;, od tega : dne jim mora teči 
tudi plača s periodičnimi poviški po odredbah tega zako
na. Podčastniki in godbeniki prejemajo do dne 1, janu
arja 1932. plačo (osnovno in-položajno) po odredbah 
dosedanjega'zakona. 

•Člen 385. 

Pri prevedbi v pripadajoče periodične poviške po 
odredbah tega zakona in v smislu člena 384. se mora 

•častniku — vojaškemu uradniku in podčastniku — god
beniku od časa, ki ga je prebil v dotičnem činu — raz
redu, v katerem se zateče na dan 1. novembra tega leta, 
podčastnik — godbenik pa, na dan 1. januarja 1932., 
odbiti od časa služenja, v tem činu — razredu čas, za 
katerega je ustavljeno kretanje po periodičnih poviških 
po predpisu clenòy 301. in 304. tega zakona: če je v 
tem činu' — razredu imel nepriporočljivo oceno :«a-
položaj, na katerem, je, ali če je bil s sodno razsodbo 
kaznovan. 

. Člen 386. . 

Če naj bi prejemal častnik, vojaški, uradnik, pod
častnik in godbenik po tem zakonu za plačo manj, kakor 
je po dosedanjem zakonu prejèrfial za osnovno in polo
žajno plačo, dobiva razliko med temi prejemki,, dokler 
z napredovanjem njegova plača po tem zakonu ne doseže 
višine prejšnje osnovne in položajne plače. Pri .Častnikih 
velja, prav to tudi za razliko med doklado na.čin in 
zvanje (po prejšnjem) in položajno doklado (po tem. 
zakonu), pri stalnih vojaških profesorjih pa za razliko, 
med doklado stalnih vojaških profesorjev po zakonu ç 
tej dokladi* in položajno doklado po tem zakonu. 

Vojaški uradniki, ki bi prejemali, po tem zakona 
manjšo položajno doklado od doklade za obleko, ki so jo 
doslej prejemali, prejemajo to razliko, dokler z napre
dovanjem ne dosežejo položajne; doklade,-ki, je. enaka 
ali večja od dosedanje dòklade za obleko.. 

Razlike po prvem in .drugem odstavku je izkazovati 
ločeno od prejemkov po tem zakonu. Razlika po prvem 
odstavku tega člena spada v pokojninsko osnovo, če'se ' 
častnik, vojaški uradnik, podčastnik in godbenik upo
koji, dokler to razliko prejema. Razlika po drugem od
stavku tega člena ne spada, v pokojninsko osnovo. 

• .'..' Cien 387. ' ;''..;; 

Častniki in vojaški uradniki, ki napredujejo potem, 
ko stopi ta zakon v moč, v prvi prihodnji višji gin aH 
razred in pridobe s tem pravico do višjih prejemkov, 
ostanejo za eno leto na prejemkih, vezani^ na čin. aJH . 
razred, kf so ga do tega dne imeli. To Velja tudi, бе se 

* ».Uradni list« š t 192/42 iz L 1929./1930., 
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periodični poviški zvišajo. Rok enega leta je šteti za vsako 
vrsto omenjenih prejemkov posebej, in sicer od dne, ko 
je.častnik ali vojaški uradnik prvikrat, potem ko stopi 
ta zakon v veljavo, zadobil pravico do zvišanja dolične 
vrste prejemkov. Te odredbe je uporabljati tudi na vse 
častnike-in vojaške uradnike, ki so napredovali od dne 
1. aprila 1930. dalje pa do dne, ko stopi ta zakon v moč, 
skladno s predpisi zakona o uradnikih. 

Ko preteče rok enega leta iz prvega odstavka in v 
Prihodnje prejema častnik in vojaški uradnik popolne 
Prejemke, ki mu pripadajo po zakonu; tedaj se mu mora 
ustaviti prvomesečna razlika med novimi in dotedanjimi 
Prejemki. ' 

Odredbe prvega odstavka ne veljajo za gojence voja
ške intendiintske in pomorske vojaške akademije; za 
Podčastnike «suhozemske vojske in mornarice, mejne 
trupe in orožništva; za vojaško-državne gojence in za 

: vse ostale osebe iz vojske in mornarice in iz civilnega 
stanu: ki se postavijo v čin podporočnika — korvetnega 
Poročnika — nižjega vojaškega uradnika IV. razreda, 
odnosno če se postavijo osebe iz civilnega stanu ob 
Prvem sprejemu v službo pri vojski in mornarici^ s 
činom inženjerskega poročnika ali činom poročnika 
strok vojske in mornarice ali s III. ali IV. nižjim razre-
doir^ojaškega uradnika ali z višjim ustreznim činom — 
razredom po odredbah tega zakona, kakor tudi za osebe, 
ki se vračajo v aktivno službo vojske in 'mornarice. 
Nadalje veljajo tudi zanje povsem odredbe prvega od
stavka tega člena. .-Mi!v,;;.,. ' 
' Odredbe pryégia ocjslavka ne veljajo za napredo
vanje v kaplarski čin in v podčastniške čine pri vojski 
Jn mornarici, mejni trupi in orožništvii. 

Za rodbinske draginjske doklade vojaških uslužben
cev in za njih osebne draginjske doklade ob izpre-
roembi krajevnega draginjskega razreda kakor tudi za 
doklade teh uslužbencev, ki jih prejemajo, če .so v 

.službi ali na šolanju v inozemstvu, ne veljajo odredbe 
Prvega odstavka tega člena. 

Člen 388. 
Častnik in vojaški uradnik, ki.se vrne v aktivno 

službo iz pokoja ali ostavke in je b|i upokojen ali jo 
dal ostavko ob času, ko so veljali prejšnji zakoni, ko ni 
bila določena niti doklada na čin in zvanje, odnosno 
Položajna doklada, niti specialna vojaška doklada, pa 5e 
Upokoji pred pretekom treh let od dne, ko se je vrnil v 
aktivno službo,, ne more dobiti pokojninskih prejemkov 
Po tem zakonu, ampak mu pripadajo, po zakonu, ki je 
yeljal, ko je bil. upokojen ali dal ostavko. Od tega se 
ttvzemajo oni častniki in vojaški. uradniki, ki se pred 
Pretekom roka treh let'po samem zakonu po točkah 5., 
v. in 7. člena 112. morajo upokojiti, kakor tudi oni, ki 
so dovršili število let za popolno pokojnino, če se ne 
Upokoje po 9V0ji prošnji. Istotako to ne velja za rodbin-
8ke pokojnine častnikov in vojaških uradnikov, ki so kot 
ektivni uslužbenci umrli préd pretekom roka treh let. 

Ce je odmeriti uslužbencu pokojnino po odredbah 
predhodnega odstavka po prejšnjih predpisih, se šteje v 
cas službe tudi čas, prebit po vrnitvi v službo; osnova 

• Z a Pokojnino pa so prejemki po prejšnjem zakonu, ki 
Ustrezajo činu — razredu, s katerim se upokoji. 

Člen 389. 
/. Onim častnikom, vojaškim uradnikom, podčastnikom 

ta Spdteitfkom, ki se upokoje putena» ko stopi ta zakon 

v moč, in ki izpolnjujejo pogoj za pridobitev pravic3 
do osebne pokojnine po členih 308. in 324. tega zakona,, 
se šteje za odmero količine pokojnine poleg časa z 
členov 312., 313., 328. in 329. tega zakona: tucty »«• 
ta-le čas: 

1. Leta, prebita, v vojski Srbije in Crne gore na' 
vojaški dolžnosti ob vojnah lèta 1912. do 1920., bodisi po 
vojaški obveznosti, bodisi kot dobrovoljci, če so postali 

t pred dnem 6. septembra 1923. aktivni vojaški državni 
uslužbenci, se štejejo dvojno po odbitku . lS-mes'ecaeaa - ; 

' obveznega roka v stalnem kadru. 
2. Aktivnim .ukaznim uradnikom Srbije in Črne 

gore, ki kot taki niso bili na vojni dolžnosti v vojnah 
leta .1912. do 1920., se prizna vsako tako leto 'za '18 

; mesecev, če so stopili pred dnem 6. septembra'1923. V 
•aktivno službo pri vojski in mornarici. л 

. » • 

3. Čas, ki so ga prebili častniki srbske in črnogorske " 
vojske na šolanju v vojaških šolah tujih držav, bodisrkot: 
državni gojenci ali drugače, pred .vojno in med i vojno, 
se prizna za pokojnino, kolikor je dejanski trajal, in ;>.-. 
sicer od dne, ko so dobili ustrezni podnaredniški čili >• 
naše vojske, ali če v dotičnih vojaških šolah niso napre
dovali v podčastniške čine, ves čas, ki.so ga prebili '»j, 
v šoli, po odbitku 18 mesecev kot obveznega roka službe 
v stalnem kadru, in čas od dne sprejema v našo1 vojsko. 
Onim izmed teh pa, ki so služIli v tujih vojskah kot čast
niki, se prizna za pokojnino-tudi čas, ki soga dejanski^ 
prebili kot aktivni častniki v dotični vojski. 

4. Čas, ki so ga, častniki in vojaški uradniki, kot . 
aktivni častniki in aktivni vojaški uradniki (zdravniki, 
veterinarji, lekarnarji in dr.) prej prebili v službi pri 
ruski vojski in ki so že sprejeti ali se šprejmo v našo 
vojsko ali mornarico, se prizna za pokojnino samo, koli
kor je dejanski trajal, in to od dne ifkaza ò dobljenem* • . 
prvem častniškem činu ali uradniškem zvanju, pa do 
dne 26. oktobra 1917. (po starem koledarju) in od dne 
sprejema v našo vojsk" toda brez praviee do materialne 
odškodnine za pretekli čas. ' • • '« '• " ' 

5. Čas. ki je poedinim vojaškim .uslužbencem 'pri
znan na njih prošnjo s specialnim .zakonom za' d-risa^no,:. 
službo ali pokojnino. • J. •;-.' 

Člen 390. ' ; , '.' ' ;' ; 

Častnikom in vojaškim uradnikom, ki se ирс&чЦ'е, 
ko stopi ta zakon,v .moč*'in k i v vojaških šolah tudi pred, 
napredovanjem za častnika ali vojaškega .uradnika; niše. ' 
bili proizvedeni v podčastniške čine, se. šteje čas za/iod-
mero količine pokojnine od dovršenega 18. leta stflr.osfi. 
če so po zvršetku šole zaradi napredovanja tudi 'ägj na-, . 
prej ostali v službi pri vojski ali mornarici. '•',.•;•. 

' • • \ ' • . • • ' •'• V 

Člen 391. '-., _ ; , 

Čas. ki ga je častnik, in vojaški uradnik : prebil v n 

trupni (četni) adnekshi, nastavniški, učiteljski službi ka
kor tudi čas, prebit na mapiranju,. trianguliranju in na 
vkrcanju na opremljenih bojnih ladjah pod odredbah 
vojaško-obskrbnega zakona prejšnje j avstro-ogrske vojske 
iz leta 1875. in odločbah prejšnje avstro-ogrske vojske in 
vojnega pomorstva, in ki se upokoji potem, ko stopi ta 
zakon v veljavo, se šteje za. odmero količine pokojnine. 
samo, če je dotični častnik ali vojaški uradnik: ob upor 
kpjitvi dovršil 30 let, ki jih je dejanski prebil v državni 
službi, in-ki se po odredbah tega zakona štejejo za od
mero'količine osebne pokojninet 

ûiëï'L? / /' 
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Člen 392. 

Godbenikom, ki se upokoje, ko stopi ta zakon v 
moč, se šteje čas za odmero količine pokojnine, in sicer: 

1. vsem godbenikom, ki so prevedeni v sestav godb 
z enim godbenih razredov do dne 1. novembra 1924,, 
od dovršenega 18. leta starosti dalje, toda po odbitku 
18 mesecev za obvezni rok službe v stalnem kadru. 

2. vsem godbenikom, ki so prevedeni v sestav godb 
z enim godbenih razredov od dne 1. novembra 1925. pa 
do dne, ko stopi ta zakon v moč, od dovršenega 18. leta 
starosti dalje; in 

3. vsem godbenikom, ki se prevedejo v sestav godb 
potem, ko stopi ta zakon v moč, od dne napredovanja v 
II. nižji razred po členu 328. tega zakona. 

Člen 393. 
Častnikom in vojaškim uradnikom, vojnim invali

dom, ki so upokojeni po odredbah zakona o ustrojstvu 
vojske iz leta 1904. s pravico, uživati popolne dotedanje 
plače po členu 10. zakona o podpori vojaških invalidov 
z dne 8. julija 1878. s poznejšimi izpremembami in do
polnitvami, se prizna, tudi če niso imeli deset let aktiv
ne državne službe, da izpolnjujejo pogoj za pridobitev 
pravice od osebne pokojnine, toda: 

1. se vsi oni, ki so bili hudo težki in popolni inva
lidi po invalidskem zakonu iz. 1. 1925. do dne 17. novem
bra 1925., prevedejo v pokoj po zakonu o ustroju vojske 
in mornarice iz leta 1923.,* in sicer v prihodnji višji čin 
od čina, v katerem so bili ob upokojitvi; 

2. da se težki in lahki invalidi, ki so bili to po 
invalidskem zakonu iz 1. 1925. do dne 17. novembra 
1925., prevedejo po.zakonu o ustroju vojske in morna
rice iz 1. 1923. v pokoj z istim činom, v katerem so bili 
ob upokojitvi. 

Pokojnine, določene po tem členu, tečejo od dne 
rešitve o prevedbi, toda brez pravice do materialne od
škodnine za pretekli čas. Odločbo izda minister za voj
sko in mornarico. 

Člen 394, 

Aktivnim častnikom in aktivnim vojaškim uradni
kom, ki so se do časa, ko je stopil zakon o ustroju 
vojske in mornarice iz 1. 1923. v moč, upokojili kot one
sposobljeni na vojaški dolžnosti v mirnem času po od
redbah zakona o ustrojstvu vojske iz 1. 1904. in s pra
vico, uživati popolno dotedanjo plačo po členu 10. za
kona, o podpori vojaških invalidov z dne 8. julija 1878. 
s poznejšimi izpremembami in dopolnitvami, se prizna, 
tudi če niso imeli deset let aktivne državne službe, pra
vica do pokojnine v znesku celotne plače, ki so jo pre
jemali na dan upokojitve. 

Te pokojnine jim teko naknadno od dne rešitve, s 
katerim se jim ta pokojnina uredi, vendar brez pravice 
do materialne odškodnine za pretekli čas. Rešitev izda 
minister za vojsko in mornarico. 

Člen 395. 

Podčastnikom, ki so se onesposobili izza. dne 5. 
aprila 1920. pa do časa, ko je stopil v veljavo zakon o 
ustroju vojske in mornarice iz leta 1923., ob vršenju vo
jaške dolžnosti v mirnem času in ki so kot taki uživali 
podporo po členu 26. zakona o podpori vojaških invali
dov z dne 8. julija 1878. s poznejšimi izpremembami in 

* žUradni list« št, 329/96 iz. 1. 1923« 

dopolnitvami, toda ob odpustu iz kadra niso imeli 14 let 
službe, se prizna pravica do podpore po členu 24. za
kona o ustrojstvu vojske iz 1. 1904., kakor da so na dan 
odpusta imeli 14 let dobre vojaške in podčastniške 
službe. 

Ta podpora jim teče od dne odloka o njeni podelitvi, 
vendar brez pravice do materialne odškodnine za pre
tekli čas. Odlok izda minister za vojsko in mornarico. 

Člen 396. 
Odredbe člena 336. tega zakona je uporabljati tudi 

na vse kaplarje, redove ih mornarje in gojence vojaških 
šol, ki so se onesposobili med službo v stalnem kadru v 
času od dne 5. aprila 1920. pa do. dne, ko stopi ta zakon 
v moč, in sicer ob popolnosti, določeni v tei# členu, toda 
brez pravice do materialne odškodnine za pretekli čas. 

Podpora teče od dne odloka o dodelitvi. Odlok izda 
minister za vojsko in mornarico. 

Člen 397. ^ 

Častnikom in vojaškim uradnikom, ki so bili upoko
jeni izza dne 23. septembra 1929- in ki niso imeli 10 let 
ukazne aktivne službe, se na njih prošnjo nakn^ino 
uredi pokojnina po letih državne službe, ki se po od
redbah tega zakona, priznajo za odmero količine pokoj
nine vendar brez pravice do materialne odškodnine za 
pretekli ča& 

Člen 398. ' " 
Aktivni vojaški uradniki vojske in mornarice, ki so 

postali to iz prejšnjih aktivnih administrativnih častnikov 
strok, smejo, nositi,- če to žele, dokler so v aktivni službi, 
častniško uniformo ustreznega čina svoje stroke, t. j . 
ono, ki so jo imeli pravico nositi do prevedbe za voja
ške uradnike.« 

Člen 182. 
Člen 356. zakona o ustroju vojske in mornarice po

stane člen 399. in se izpremenjen glasi: 
>Minister, za vojsko in mornarico se pooblašča, iz

vršiti po določbah teh prehodnih odredb in ostalih od
redbah tega zakona kakor tudi po odredbah, zakona o 
uradnikih, vse prevedbe vojaških in civilnih uslužbencev 
v službi pri vojski in mornarici, kakor tudi vrniti za čast
nike strok in vrst vojske in mornarice ali v ustrezne raz
rede vojaških uradnikov prejšnje administrativne čast
nike in tehnične poslovodje zrakoplovstva in mornarice, 
in sicer glede пг njih kvalifikacijo, izobrazbo, sposob
nost in dejansko službeno potrebo,' in jim odrediti po letih 
častniške in uradniške službe rang, .kolikor ni to dolo
čeno s temi prehodnimi odredbami. 

Te prevedbe se morajo izvršiti do dne 1. aprila 1932.« 

; Člen 183. 
Ölen 357. zakona o ustroju vojske in mornarice po

stane člen 400. 
Člen 184. . 

Člen 358- zakona o ustroju vojske in mornarico se 
ukinja. 

Končne odredbe. 

Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč, ko 
set razglasi v. ^Službenih novinalKj od tega dne gresta-
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nejo vedati: zakon o specialni dokladi stalnih vojaških 
profesorjev vojaške akademije, pomorske vojaške akade
mije in intendantske akademije D br. 43.214 z dne 28. no
vembra 1929.,* zakon o draginjskih dokladah častnikov, 
vojaških uradnikov, podčastnikov in gojencev vojaških 
akademij z dne 7. maja 1930.** in vse odredbe ostalih 
zakonov, ki nasprotujejo odredbam tega zakona. 

V Beogradu, dne 30. septembra 1931.; D br. 23.060. 
Aleksander s. r. 

Minister Predsednik 
za vojsko in mornarico, ministrskega sveta, 

armijski general minister za notranje posle 
Drag. Ž< Stojanović s. r. l\ R. Živković s. r. 

Videl in pritisnil državni 
pečat čuvar državnega 

pečata minister pravde 
dr. Drag. S. Kojié s. r. 

17. 

Mi ' 
ALEKSANDER L, 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
Predpisujemo in proglašamo na predlog predsednika Na
gega ministrskega sveta in Našega ministra za notranje 
Posle 

zakon 
o ukinitvi, izpremembi in dopolnitvi 
zakonitih predpisov, ki se nanašajo na 

vrhovno državno upravo.t 

§ i -
Zakon o ureditvi vrhovne državne uprave z dne 

3l. marca 1929.tf se \izpreminja in dopolnjuje kakor 
sledi: 

1. V čl. 1. na koncu odstavka 1. za besedama »na
rodno zdravjec se doda »in za telesno vzgojo naroda.« 

2. V 61. 3. se črtata na koncu točke 1. besedi »obča 
statistika« v točki 6. na koncu prvega odstavka se pa na
pravi na mesto pike vejica in doda »in obča statistika«. 

Na koncu istega člena se doda kot točka 14. sledeče: 
»14. Ministrstva za telesno vzgojo naroda: 
Skrb za telesno vzgojo naroda, nadziranje telesne 

vzgoje mladine v šolah v sporazumu z ministri, ki so pri
stojni, za te šole, odobravanje društev in drugih ustanov, 
«aterim j© namen telesna vzgoja, naroda (sokoletva, šport
nih društev, družine strelcev, prostovoljnih gasilnih dru
štev in slično) in nadzorstvo nad takimi društvi in 
Ustanovami, izvrševanje zakona o Sokolu kraljevine 
Jugoslavije z dne 5. decembra 1929.ft* 

, * >Uradni list« št. 192/42 iz 1. 1929./1930-
** »Službeni list« št. 34/10 iz L 1930. 

t »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
S- decembra 1931., štev. 285/XCIII/655. 

t t Zakon gl. »Uradni list« štev. 140/38 iz leta 1929. 
Ü t Zakon gl »Uradni №<t ites, Ш1 » teta 19.29, 

3. Čl. 4> se ukine. 
4. V č . 7. pride na mesto sedanjega poslednjega 

odstavka: *. • 
»Predsednik ministrskega sveta in ministri prisežejo, 

ko nastopijo službo, da. bodo verni kralju in da bodo 
delali po ustavi in po zakonih.« 

5. V čl. 8 se vrine kot prvi odstavek sledeče: 
»Vsi ministri tvorijo skupaj s predsednikom mini

strski svet.« 
6. Na mesto sedanjih določb čl. 9. in 10. pridejo1 sle

deče določbe: 
»Člen 9. 

Ministrski svet ima dolžnost, da vzdržuje enotnost in 
skladnost v poslovanju vseh ministrstev. Zakonski osnut
ki in osnutek proračuna se morajo predhodno razprav
ljati v ministrskem svetu. Poleg tega se morajo pretresati 
v ministrsken: .vetu tudi stvari, glede katerih to dolo
čajo posebni zakoni ali glede katerih smatrata kralj ali 
predsednik ministrskega sveta to za potrebno. Ministrski 
svet ne izdaja nobenih upravnih aktov v lastnem imenu, 
temveč daje samo kralju predhodne pristanke o ministr
skih predlogih ali pa predhodne odobritve ministrskih 
aktov. 

Ministrski svet sme prenesti stvari, ki se morajo 
pretresati v smislu posebnih zakonov v ministrskem 
svetu, na pristojne ministre, da odločajo o njih brez nje
gove soglasnosti, odnosno odobritve. 

Člen 10. 
Na vsakem kraljevem ali ministrskem aktu, o kate

rem se je v smislu čl. 9. predhodno razpravljalo v mini
strskem svetu, mora biti navedeno, da se je zaslišal 
ministrski svet odnosno, da ga je odobril.« 

7. čl. 13. se izpremeni in se glasi: 
»Pri posameznih ministrstvih se smejo postaviti po

močniki ministrov.« 
8. V čl. 14. se črtajo v odstavku 1. besede:, »prvi; 

pomočnik ali« in tretji odstavek. 

§ 2 . 
Ukinjajo se: 
1. Zakon o postavljanju, premeščanju, prevajanju na 

drugo dolžnost ali stroko, postavljanju na razpoloženje, 
upokojevanju in odpuščanju državnih uslužbencev z dne 
12. januarja 1929.;* 

2. zakon o izpremembi zakonitih odredb, s katerimi 
se predpisuje zaslišanje ali odločanje ministrskega sveta, 
odnosno soglasnost finančnega odbora narodne skupščine 
z dne 27. januarja 1929;** vnovič pa dobé moč zakonite 
odredbe, ki jih je izpremenil ta zakon, če se ni prenesla 
kaka stvar s poznejšim zakonom v pristojnost ministra, 
da odloča o njej samostojno. 

Kolikor določajo zakoni, ki eo se izdali potem, ko 
je dobil moč omenjeni zakon z dne 27. januarja 1929., da 
se morajo izdajati odločbe po zaslišanju predsednika 
ministrskega sveta ali z njegovo soglasnostjo ali odobrit
vijo ali da mora odločati predsednik ministrskega sveta 
na predlog pristojnega ministra, se. morajo izdajati take 
odločbe potem, ko dobi ta zakon moč, pò predhodnem 
zaslišanju, odnosno odobrenju ministrskega sveta; koli
kor pa pooblaščajo ti zakoni predsednika ministrskega 

* Zakon gl. »Uradni list« Štev. 28/8 iz leta 192Ö; 
** Zakon gl- >îïradni listi štev. 50(14 iz leta 1929. 
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sveta, da izdaja uredbe,-^elja to pooblastilo od dneva, ko 
dobi ta zakon moč, za ministrski svet. 

3. Zakon o izpremeimbah in dopolnitvah zakona o 
ureditvi predsedništva ministrskega sveta z dne 12. fe
bruarja 1931.,* s katerim se je ustanovilo ministrstvo pri 
predsedništvu ministrskega sveta; vnovič dobé moč za
konski predpisi, ki jih je izpremenil ta zakon. 

§3-

Odstavek 6. § 103. zakona o uradnikih z dne 31. mar
ca 1931;,** odnosno odstavek 6. § 111. zakon-, o državnem 
prometnem osebju z dne 22. junija 1931.*** se izpremi-
njata in se glasita: 

>(e) Predlogi za odločbe po prvem odstavku se mo
rajo napraviti po soglasju s predsednikom, ministrskega 
sveta, če gre za uradnike L, II. in III. položajne 
skupi ne. •? 

§4. 
Ureditev ministrstva za telesno vzgojo naroda se 

predpiše z uredbo, ki jo izda pristojni minister po odo
britvi ministrskega sveta. S to uredbo se določijo zvanja 
v tem resortu in njihova razvrstitev v smislu zakona o 
uradnikih. 

Dokler ne izide proračun za leto 1932./33. padejo vsi 
osebni in stvarni izdatki ministrstva za telesno vzgojo 
naroda v breme rezervnih proračunskih kreditov prora
čuna za leto 1931./32. 

§ 5. 

Kolikor določajo zakoni, ki so izšli pred zakonom, 
omenjenim v točki 2. § 2., soglasnost finančnega odbora 
narodne skupščine, daja soglasnost ministrski svet, dok
ler se ne ustanovi tak odbor pri navedenem predstav
ništvu. 

§6. 
Za pošiljanje uradnikov ali drugih' oseb v inozem

stvo kot delegate aH zbog kakega drugega službenega 
opravila je potrebna predhodna soglasnost predsednika 
ministrskega sveta. 

§7-
Z dnem, ko dobi ta zakon moć, preidejo oddelek za 

občo državno statistiko pri predsedništvu ministrskega 
sveta in uslužbenci tega oddelka v področje ministrstva' 
za notranje posle. Zakoniti predpisi, ki se nanašajo na 
oddelek za občo državno statistiko in njegove uslužbence, 
ostanejo v veljavi. Krediti proračuna državnih izdatkov 
za leto 1931./32., ki se nanašajo na oddelek za občo dr-

*'Zakon glej »Službeni list« št. 439/64 iz leta 1931. 
** Zakon glej »Službeni list« št. 133/25 iz leta 1931. 

*** Zakon glej »Službeni list« št. 246/40 iz leta 1931. 

-žavno statistiko, naj se smatrajo za sestavni del kreditov 
ministrstva za notranje posle in z njimi naj razpolaga 
minister za notranje posle. 

§ 8. 

Ta zakon stopi v veljavo z razglasitvijo v »Službenih 
novinah«, obvezno moč pa dobi dne 3. januarja 1932. 
Istega dne prenehajo veljati vsi zakoni in uredbe, ki se 
tičejo tega zakona, kolikor mu nasprotujejo. 

V B e o g r a d u , dne 3. decembra 1931. 
Aleksander s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister za notranje posle 
P. R. Živković s. r. 

Videl in pritisnil državni 
pečat 

čuvaf državnega pečata, 
minister pravde 

dr. Drag. S. Kojié s. r. 
Predsednik 

ministrskega sveta, 
minister 

za notranje posle 
P. R. Živković s. r. 

Banove uredbe. 

III No 7095/1. 
18. 

Razglas. 
Na osnovi določila 5. odstavka čl. 9. uredbe o ribar

stvu z dne 28. oktobra 1928. (»Samouprava« št. 55/15) 
določam na prošnjo lastnika samosvojih ribarskih okra
jev št. 69., Krka, in št. 73., Žužemberk, namesto sedanje 
meje med tema samosvojima ribarskima okrajema, ki 
jo tvori jéz Jožmanovega mlina v Draški vasi, kot novo 
mejo jez elektrarne pri Zagradcu. 

Ta odredba stopi v veljavo z dnem, ko preneha se
danja zakupna doba za samosvoj ribarski okraj št. 69., 
Krka, t. j . z dnem'1. maja 1933. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 
,V Ljubljani, dne 23. decembra 1931. 

Ban: 
dr. Drago Marušic i. r, 

• • ^ 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik In urednik: Pohar Robert v Ljubliani, 
©ska: № Ш&&1 £iskarna »Merkur« s Ljublja^ij njen EreâstevaJkj Швдг шШек £ Ljubljani. 
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V S E B I N A : 
19. 
20. 

21. 

22. 
23. 
24. 

.26. 

27. 
28. 

•K; 
31. 

34. 

Zakon o bilanciranju državnih vrednostnih papirjev. 
Zakon o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o držav
nem računovodstvu. 
Uredba o ureditvi in področju oddelka kontrole mer pri 
osrednji upravi za mere in dragocene kovine v'Beogradu. 
Uredba o besedilu prisege za uslužbence finančne uprave 
Pravilnik o pogodbenih državnih poštah. 
Pravilnik o seznamih uslužbencev ministrstva za gradbe. 
Načrt za osmo amortizacijo • obveznic drž. rente za vojno 
Š k o d o . • • • , • . " ' • • ' 

Odločba k pravilniku o ureditvi prometa z devizami in 
valutami. % 
Odločba k pravilniku za vzdrževanje klinik. 
Odločba o geofizičnih raziskovanih kot rudoslednih delih 
Pravila o obliki in oznamenovanju steklenih balonov. 
Odločba o obliki, sestavi in označevanju rimskih tehtnic. 
ЦЧосоа o postajah za kontrolo sodov. », 
Odločba o sedežih in teritorialni pristojnosti oddelkov 
kontrole mer. 
Izprememba odločbe o središčih za občasen pregled meril. 
Odločba k pravilom o utežih; 

35. Izprememba pravilnika o povračilu stroškov za prenašanje 
instrumentov uslužbencem osrednje uprave za mere in 
dragocene kovine. 

36. Odločba k izpremembi pravilnika o povrkčihu prevoznih 
stroškov uslužbencem osrednje uprave za mere in drago
cene kovine. • ?. 

37. Odločba, da se podaljša rok o pregledu tokomerov, 
38. Cenovnik serumov Centralnega higienskega zavoda v 

Beogradu. 
39. Razpisa: o postopku s svilenimi tkaninami, izvoženimi za 

dodelavo — navodilo o poslovanju z deklaracijami. 
40. Ratifikacija konvencije za izboljšanje usode ranjencev in 

bolnikov v vojskah za vojne in konvencije o postopanju z 
vojnimi ujetniki, po kraljevini Rumuniji. 

41. Otvoritev novih telefonskih zvez. 
42. Razglas o odkupu predvojnega srebrnega denarja. 
43. Razglas o obremenitvi avtobusnih podjetij z 10% izrednim 

cestnim prispevkom. 
44. Razglas o pobiranju občinskih davščin pd postelj za pre

nočevanje tujcev v mestni občini. Ljutomer. ., 
45. Razne òbjavéi iz »Službenih novine. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

19. 

Mi 
ALEKSANDER L, 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 

Predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za trgovino in industrijo in po zaslišanju predsednika 
Našega ministrskega sveta> ' 

zakon 
o bilanciranju državnih vrednostnih 

papirjev.* 
§ 1 - ' 

! Vsi denarni zavodi, privatni in javnopravni, ki so 
zavezani javnemu polaganju računov, in zavarovalne 
družbe smejo v bilanci za poslovno leto 1931., odnosno 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije«: z dne 
X januarja 1932.t Št, 1/1/1, "^ 

1931./1932. razliko, ki se pokaže med nabavno ceno dr
žavnih vrednostnih papirjev, s katerimi je razumeti tu 
tudi zastavnice (založnice) in obveznice Državne hipote-
karne banke, odnosno med tečajem, po katerem so se 
ti papirji postavili v predhodno bilanco, in med tečajem 
na eni domaČih borz poslednji dan poslovnega leta bo
disi odpisati, bodisi to razliko izravnati preko izravnal
nega računa in jo izkazati kot aktivum pod nazivom: 
»račun tečajne razlike državnih vrednostnih papirjev«:.' 

• § 2 . " , 

Znesek >računa tečajne razlike državnih vrednost
nih papirjev« se mora odpisati najkesneje v petih letih, 
in sicer vsako leto najmanj eno petino, pričenši z onim 
letom, v katerem se je ta znesek postavil v bilanco. Ce
lotni znesek rezerve, izkazane med pasivi v,bilanci za 
pokritje tečajne izgube pri vrednostnih, papir j ih,je upo
rabiti za; òdpis tega računa. 

Izguba, ki se pokaže ob prodaji državnih vrednost
nih papirjev, se mora odpisati v celoti v bilanci za po
slovno leto, v katerem se, je izvršila prodaja. 

- . . ' • . •/.•• § A •; 

Dokler presega znesek »računa tečajne razlike dr> 
žavriih vrednostnih papirjev« rezerve, izkazane v bilanci 
se né sme deliti dobiček niti dajati tantiema t 

• ' i * ' : 
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§5. 

•Çaĵ lkon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, ob-
• ? (i t ' \yezno moč pa dobi z dnem razglasitve v >Službenih 

rovinane. 
V Beogradu, dne 30, 

42.317/K—3/404: 

Minister 
za trgovino in industrijo 

dr. K. Kumanudi s. r. 
Videl in pritisnil državni 

pečat čuvar državnega 
pečata, minister pravde 
dr. Drag. S. Kojič s. r. 

decembra 1931.; II. br. 

Aleksander s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, 

P. R. ŽiTković s. r. 

20. 

Mi 
ALEKSANDER L, 

po milosti božji in volji naroda kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za finance in po zaslišanju predsednika Našega ministr
skega sveta 

zakon* 
o izpremembah in dopolnitvah v 

zakonu o državnem računovodstvu.** 

§ i -
Členu 84. se doda na koncu nov odstavek, ki se 

glasi: 
>Država ima pravico, zahtevati razveljavljenje ali iz-

premembo pogodbe v svojo korist pri pogodbah, sklenje
nih glede nabave hrane, če preseže razlika tekom izvrše
vanja pogodbe 10% med pogojeno in tržno ceno. 

Tako izpremembo predlaga v imenu države resortm' 
minister, odločbo o izpremembi sami pa izda ministrski 
svet Če druga stranka pogodnica ne pristane na tako iz
premembo, se pogodba razveljavi in prestanejo daljnje 
pogojene obveznosti in pravice. 

§ 2. ,. 
Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč z raz

glasitvijo v >Službenih novinahc. 
V Beogradu, dne 5. decembra 1931. 

Aleksander s. r. 
Minister za finance 

dr. Mil. R. Djordjevié s. r. 
Videl 

in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. Drag. S. Kojié s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle 

P. R. Živkevie s. r. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« 
5. decembra 1931., št. 285/ХСШ/ввб. 

** Zakon glej >Uradnj liflk & 57/23 jz Ш 1922, 

dne 

Uredbe osrednje vlade. 

21. 

Na podstavi § 3. zakona o ureditvi službe kontroli
ranja meril in dragocenih kovin' pri občih upravnih 
oblastvih,* členov 15., 16., 18., 22., 26., 27., 31., 32., 43. 
in 48. zakona o merah, njih rabi v javnem prometu in 
nadzorstvu nad njimi2 in členov 19., 37. in 42. zakona o 
kontroliranju čistine izdelkov iz zlata, srebra in platine» 
predpisujem 

uredbo 
o ureditvi in področju oddelka kon
trole mer pri osrednji upravi za mere 

in dragocene kovine v Beogradu.4 

Člen 1. 

Za opravljanje "poslov kontroliranja meril, merilnih 
priprav, steklenic, sodov in posod, kakor tudi preizku
šanja čistine izdelkov iz zlata, srebra in platine se usta
novi pri osrednji upravi za mere in dragocene kovine v 
Beogradu oddelek kontrole.mer s sedežem v Beogradu 
in s področjem, ki obsega vse ozemlje uprave mesta 
Beograda. 

, Člen 2. 

. Na zahtevo posameznih občin (mest) se odobrijo y 
območju uprave*mesta Beograda (razen mesta Beograda) 
posebne postaje za kontrolo sodov. 

Pri postajah za kontrolo sodov se sme opravljati 
samo pregledovanje in žigosanje sodov. 

Člen 3. 

Postaje za kontrolo sodov odobri minister za trgovino 
in industrijo. 

Občine (mesta), v katerih se ustanove postaje za 
kontrolo sodov, morajo dati .brezplačno na razpolago po
trebni prostor in tehnično pripravo, v času poslovanja 
pa tudi postrežbo, kurjavo, razsvetljavo in vodo. , 

Člen 4. 

V področje oddelka kontrole mer v Beogradu spa
dajo ti-le posli: 

1. Prvi in občasni pregled meril in merilnih pri
prav, steklenic, sodov in posod, ki se uporabljajo v jav
nem prometu; 

2. preizkušanje čistine in žigosanje; kemične analize 
domačih in tujih izdelkov iz zlata, srebra in platine; 

3. nadzorstvo nad merili, merilnimi pripravami, ste
klenicami, sodi in posodami, k i se uporabljajo v javnem 
prometu in 

4. nadzorstvo nad obrti, ki se bavijo e proizvaja
njem ali s prodajo izdelkov iz zlata, srebra in platine. 

» Zakon glej >Službeni list« Itev. 459/66 iz leta 1931. 
3 Zakon glej »Uradni list< štev. 252/70 iz leta 1928. 
* Zakon glej »Uradni lisfc štev..253JT70 iz leta 1928. 
4 »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z doe 

5. decembra ШЦ-а štev. 28 
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Clen 5. 

Odredbe členov 6., 7., 9., 10., 11. in 12., 14. do 29. in 
odstavka 2. člena 30. uredbe o ureditvi in .področju stro
kovnih referentov (oddelkov) kontrole mer z dne o. mar
ca 1931., štev. 1822 (»Službene novine« z dne 19. marca 
1931., štev. 62/XVI1I)* veljajo..tudi za oddelek kontrole 
mer pri osrednji upravi za mere in dragocene kovine v 
Beogradu. 

Clen 6. 

Ta uredba dobi moč, ko se objavi v >Službenih no-
vinah«. 

S tem dnem neha veljati odločba z dne 21. marca 
.1931.,' številka 2269 (»Službene "novine« z dne 1. aprila 
1931, Stev.'73/ХХИ). . , 

V Beogradu, dne 2. decembra 1931., štev. 7481/931. 
Minister za trgovino in 

industrijo 
dr. K. Kumanudi s. r. 

22. 

Na podstavi 51. 1. zakona o prisegah in obljubah z 
dne 15. februarja 1929.f predpisujem to-ls 

uredbo 
o* besedilu prisege za uslužbence fi

nančne uprave.ff 

Clen 1. 
Vsi uslužbenci finančne uprave prisežejo,v smislu 

odredbe § 68. zakona o uradnikihftt tako-le: 
»Jaz, N. N., se zaklinjam pri Bogu vsemogočnem, da 

bom vladajočemu kralju in domovini zvest, da bom 
opravljal svojo dolžnost po zakonih in zakonitih odred
bah vestno,, marljivo in nepristransko ter da bom varo
val edinole splošno javno korist in opuščal vse, kar bi 
moglo škodovati poverjeni mi službi, da bom čuval svoj 
ugled in ugled svojih starešin, da bom čuval uradno taj
nost in vobče opustil vse, kar bi utegnilo, škodovati za
upanju v moj položaj. 

Tako mi Bog pomagaj.« 

Clen 2. 
Ta uredba stopi v veljavo in dobi obvezno moč z 

razglasitvijo v »Službenih novinah«. 
, ; V Beogradu, dne 4. avgusta1931., š t 61.000/1. 

Namestnik minietra za 
«nance, 

minister brez portfelja 
Nik. T. Useunović s. г. 

• * Uredbo glej »Službeni list« št. 501/69 iz leta 1931. 
,... t Zakon glej »uradni Ust« št: ; 75/19 iz leta 1929. 

f t »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
8.avgusta 1931., št. 179/LVIII/384. 

ffi ZakpA glej »Službeni Utfe gt, 133/2& & ieto 1231. 

23. 

Na podstavi § 2. zakona o pošti, telegrafu in tele
fonu in v soglasju s predsednikom ministrskega sveta 
in ministrom za finance predpisujem tale\ 

pravilnik 
o pogodbenih državnih poštah.* 

I. Splošne odredbe. 

Clen 1. 

Pošte, telegrafe in telefone, katerih letni promet ne 
presega 35.000 delovnih enot;- upravljajo pogodbeni po
štarji, zato se imenujejo pogodbene državne pošte. 

Pošte, telegrafi in telefoni v krajih, kjer obstoje po
sebni razlogi, so državne neglede na obseg prometa. 

Clen 2. 

Kot delovne enote se štejejo: 

a) P r i p r e d a j i : 
1. Priporočene pošiljke; 
2. paketi in vrednostna pisma; 
3. telegrami; 
4. vplačane nakaznice; 
5. poštno-hfanilnična in čekovna vplačila. 

b) P r i i z d a j i : 
6. Priporočene pošiljke; 
7. paketi in vrednostna pisma; 
8. telegrami; • 
9. izplačane nakaznice; 

10. izplačane poštno-hranilnične in čekovne nakaz
nice. 

c) V t e l ef o n s k i s l u žb i : 
11. Krajevni razgovori na javni govorilnici; 
12. odpravljeni in došli medkrajevni pogovori; 
13. odpravljeni in došli telefonski pozivi; 
14. za krajevne pogovore med naročniki trideset-

kratno številu res vključenih naročnikov za vsak 
mesec; 

15. ako je radi posredovanja razgovorov v telefon 
vključena več kot ena telefonska proga,-za vsa
ko vključeno progo, razen ene, po sto delovnih 
enot na mesec. 

č) V r a d i j s k i s l u ž b i : 

16. Po ena delovna enota na mesec za vsakega ra-
. dijskega naročnika. 

d) P r i p r e k a r t i r a n j u : 

17. Prekartirane priporočene pošiljke samo enkrat 
kot odpravljene; 

18. prekartirani paketi in vrednostna pisma samo 
enkrat kot odpravljena; 

19. posredovani telegrami dvakrat, kot došli in kot 
odpravljeni; 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
18. novembra 1931., št. 270/LXXV/596. — Zakon o pošti, 
telegrafu in telefonu gl. »Službeni list« št. 388/59 iz 
leta 1931, 
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20. priporočena pisma, paketi in vrednostna pisma 
za pomožne pošte se štejejo dvakrat, a vse pri 
pomožnih poštah oddane, vknjižene pošiljke, 
kakor tudi zanje došle poštne, hranilne in če
kovne nakaznice samo enkrat; 

zi. za delovno enoto se šteje tudi vsak posamezno 
vpisani spis v navadnem in v poverljivem delo-
vodnem zapisniku, vsaka posamezna odjava ne-
izročljivih pošiljk po knjigi odjav in vsako ob
znanilo o. neprispelosti spremnice ali paketa na 
podlagi knjige obznanil. 

Člen 3. 

Delovne enote se vpisujejo vsak mesec ob sestav
ljanju mesečnega računa v »Pregled delovnih enot« 
(obrazec R. br. 361.). 

>Pregled delovnih enot« se dela v dveh izvodih. Oba 
izvoda se morata opremiti z dnevnim pečatom in s pod
pisom pogodbenega poštarja. En izvod se priloži me
sečnemu računu, drugi pa kopiji istega računa, ki ga 
hrani pošta. 

V »pregled delovnih enot« je treba vpisati tudi pro
računske dohodke dotičnega meseca, imena, pomožnih 
moči (stalni pomočnik, odpravnik, pripravnik, služitelj) 
in njih mesečne prejemke. 

Člen 4. 

Pravilnost podatkov v »pregledu delovnih enot« 
preiskuje računsko-kontrolni odsek direkcije, kadar pre
gleduje mesečne račune in direkcijski inspektor, kadar 
pregleduje pošte. : 

V »pregled delovnih enot« se vpisujejo poda tki. na. 
podstavi uradnih listin. Vpisovanje neresničnih podatkov 
ali umetno povečanje števila delovnih enot je kaznivo. 

Če se kaka pošta na podstavi neresničnih podatkov 
ali umetnega povečanja števila delovnih enot prevede 
v višjo skupino ali višji razred, mora pogodben» poštar 
poleg kazni vrniti neupravičeno prejete prejemke s 
6°/o obrestmi. '• 

Računsko-kontrolni odsek vpisuje po končanem pre
gledu podatke vsake pošte na poseben list v »Pregled 
prometa« (obrazec R. br. 362), kamor se vpisuje tudi 
proračunski dohodek. 

Direkcijski inspektor mora ob vsakem pregledu 
pošte točno preizkusiti »pregled delovnih enot« najmanj 
dveh mesecev. Ce pri tem naleti* na neresnične podat
ke ali umetno povečevanje števila delovnih enot, mora 
preizkusiti preglede za najmanj šest mesecev. Takó pre
gledane »preglede, delovnih enot« priloži poročilu o pre
gledu pošte, v primeru nepravilnosti pa mora zaslišati 
pogodbenega poštarja na zapisnik in poročati direktor
ju radi nadaljnjega postopanja. Prepise pregleda ob
drži pošta. 

>Preglede delovnih enot«, ki jih je pregledal in
spektor, mora primerjati računsko-kontrolni odsek s 
pregledi, ki jih je prejel obenem z mesečnimi računi, 
in če ugotovi, da so v redu, jih združi in shrani. Ako pa 
naleti na neresnične podatke ali na umetno povečanje 

, števila delovnih enot, poroča direktorju radi nadaljnje
ga postopanja. 

Ob koncu koledarskega leta sklene računsko-kon
trolni odsek »pregled prometa« in ugotovi skupno števi
lo delovnih enot in skupni znesek proračunskih dohod
kov, Te podatke prenese v »spisek pogodbenih državnih 

pošt«, ki ima tele stolpce: 1. zaporedna številka; 2. ime 
pošte; 3. ali ima telegraf (T) ali telefon (t) ali telegraf 
in telefon (Tt); 4. število delovnih enot; 5. sedanji raz
red in skupina; 6. redni prejemki; 7. izredni prejemki; 
za T, t ali Tt; 8. za odpravo in dohod pošte izven delov
nega časa; 9. za kontrolo pomožne pošte; 10. drugi iz
redni prejemki; 11. skupaj; 12. novi razred in skupina; 
13. novi redni prejemki; 14. do 18.: kakor 7. do 11. in 
19. opomba. , 

»Spisek pogodbenih državnih pošt« mora računsko-
kontrolni odsek, potem ko je točno izpolnil stolpce i . 
do 11., izročili občemu odseku direkcije hajkesneje do 
15. februarja. 

Obči odsek direkcije razvrsti pošte na podstavi de
lovnih enot po čl. 5. v razrede in skupine in določi po 
čl. 9. nove prejemke, s tem da izpolni stolpce 12. do 19., 
nato sešteje.vse denarne stolpce, potem pa pošlje »spi
sek pogodbenih državnih pošt« v dveh izvodih najkes-
neje do konca marca ministrstvu za promet v pregled 
in odločitev. v 

Pri pregledovanju >spiska pogodbenih državnih 
pošt« revidira ministrstvo za promet tudi izredne pre
jemke po točkah 3., 4. inja. čl. 7. na podlagi obrazlože
nega poročila direkcije. 

Po odločitvi vrne ministrstvo za promet en izvod 
spiska direkciji, ki na podlagi spiska vnese odobreno 
vsoto prejemkov v predlog proračuna za prihodnje leto. 

II. Razdelitev pogodbenih državnih pošt v razrede in 
skupine. 
Člen 5. 

Pogodbene državne pošte se t dele po letnem pro
metu, ki je izražen v številu delovnih enot, na štiri 
razrede. IV., III. in II. razred se dele na štiri, I. raz
red pa na dve skupini, in sicer takole: 

do 3000 enot IV/4 
3001 — 4000 enot IV/3 ; ' ; 

4001 — 5000 enot IV/2 
' 5001 — ~6000 enot IV/1 

6001 — , 8000 enot HI/4 
••8001 — 10000 enot HI/3 
10001 —'12000 enot 111/2 " 
12001 — 14000 enot HI/1 
14001 —17000 enot " 1 1 / 4 
17001 — 20000 enot H/3 ' 
20001 — 23000 enot ; II/2 
23001 —26000 enot : И/1 . ' 
26001 — 30000 enot 1/2 
30001 — 35000 enot I/l 

/Razdelitev pogodbenih pošt nà razrede.,in skupine 
se izvrši po izteku vsakega koledarskega leta po od. 
redbah čl. 4. ' •'•• 

Novi prejemki teko od začetka naslednjega'prora
čunskega leta po izvršeni regulaciji. 

Novim pogodbenim državnim poštam se do-ptV* 
redne regulacije, določita razred in skupina po pričako
vanem prometu. 

III. Delovni čas in prejemki 

Člen 6. -
Pri poštah IV; razreda se opravlja služba,po.-4 Џ?ч, 

pri poštah III. razreda po 8 ur, pri poštah i t in L raz
reda pa po 8 ür na daiu Pri poŠtah, kL.imajo telegraf 
ali telefon, traja služba neglede na raped 8 w n* dut) 
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•..;' Razpored delovnega časa odreja pristojna direkcija 
i>o krajevnih razmerah. - ' 

Člen 7. 

Prejemki pogodbenih poštarjev sestoje iz: 
1. rednih prejemkov, ki se določajo po velikosti 

prometa, izraženi v številu delovnih» enot in 
II. izrednih prejemkov, in sicer: 

....,' 1. za telegraf ali telefon 3G0 dinarjev, a za telegraf 
in telefon 720 dinarjev na leto; 

2. za odpravo in sprejem sklepov izven delovnega 
Časa; 

3. za oteženo ali drago dostavo; 
, 4. za nesorazmerno drago najemnino prostorov za 

pošto; ' . 
5. za začasno zaposlitev pomožnih moči ob izrednih 

prilikah; 
; в.-za kontrolo pomožne pošte 360 dinarjev na leto; 

7.' za opravljanje izredne neprekinjene dnevne 
- (>C<) službe 10 dinarjev za vsak dan, ako, pogodbeni 
poštar ne prejema že izrednega prejemka po točki S.; 

. 8. za opravljanje izredne neprekinjene (»N«) službe 
20 dinarjev za vsako noč. ' 

Izredni prejemki iz. točk 7. in 8. se izplačujejo iz 
Partije za nočno delo in izredno službo pri poštah, tele
grafih in telefonih. 

Za odpravo in prevzem sklepov izven delovnega ča
sa med 5. in 8., 18. in 21. in med 21. in 5. uro gre 
^pogodbenemu poštarju. 

. Ce se prevzema ali 
,.,,, odpravlja sklep 

vsak dan 

vsak drugi dan . 

6 krat na teden 

5 krat na teden 

4 krat na teden 

3 krat na teden 

2 krat na teden 

1 krat na teden 

Med 
5. in 8. ali 

18. in 21. 

182 Din na 

9 1 ' , ' „ 

156 „ „ 

130 „ „ 

104 „ . 

78 . „ 

' 6.2,,,' „ 

26 „ „ 

med 
uro 

leto 

i , 

» 

и 

n 

» 

,» 

» 

Med 
21. in 5. uro 

364 Din na leto 

'82 „ „ „ 

312 „ „ „ 

260 

208 „ „ и 

156 „ „ „ 

104 „ „ „ 

52 „ „ „ 

Odprave in prevzem sklepov, ki padejo v čas ene 
pre,.'se štejejo za eno odpravo, odnosno za en prevzem, 
Џ Pa preteče med njimi več kot ena ura,, se šteje vsako 
Poslovanje posebej. 
i . .£a oteženo ali drago dostavo dobiva pogodbeni po
štar izredne prejemke tedaj, kadar mora nastaviti več 
tiimönoä ne zaradi, samega prometa, temveč zaradi ve
lik?! prostranosti kraja, zaradi nepovoljnih terenskih raz
dor. k e r je treba pošto dostavljati več ko dvakrat na 
^ап ali kër so delovne moči posebno, drage. 
.••# Za 'najemnino za poštne prostore sé' daje izreden 

prispevek, kadar je najemnina prostorov nesorazmerno 
^ £ а > zato ker je pošta v mestu, blizu mesta, v kopali-
j ^ fetöviSöu, v tovarniškem ali rudarskem kraju ali v 
»ajtt, tjjej.. gQ-, stanovanja posebno draga. 

' i 5 j ^ ' 'Ža 'začasno zaposlitev pomožnih moči se daje izređ-
'ад •" dottóri.-jjgijjji ižVediie ržaismeie govzrsčajo začasno 

znaten porast prometa, kakor gradnja železnice, mostu, 
ceste ali kake druge začasne večje gradnje, kopališka 
sezona, vojaške vaje ali kaj sličnega. 

Izredni prejemki pod 2. se urede kadarkoli se iz-
piemeni odprava ali dohod sklepov, po podatkih pošt
nega odseka direkcije. 

Izredni prejemki pod 3., 4. in 5. se določijo z re
šitvijo ministrstva za promet od primera do primera 
na prošnjo pogodbenega poštarja po krajevnih razme
rah, prejemki pod 7. in 8. pa se dovolijo tedaj, kadar 
se odredi izredna služba, z. rešitvijo ministrstva za 
promet. 

Izredni prejemki gredo pogodbenemu poštarju samo 
dotlej, dokler traja razlog, radi katerega so mu bili do
voljeni. 

• • . " Č l e n 8. , 

Prejemki se izplačajo pogodbenemu poštarju, na
prej vsak prvi dan v/ mesecu proti pobotnici, ki jo je 
likvidiral računsko-kontrolni odsek direkcije in vidirala 
krajevna kontrola. 

Prejemki teko od dneva, ko pogodbeni poštar pre
vzame posle, prenehajo pa tisti' dan, ko mu preneha 
služba, izvzemši primer po čl. 24.. 

Redni prejemki 
Pošta IV/4 
pošta IV/3 
pošta IV/2 
pošta IV/1 
pošta HI/4 
pošta H1/3 
pošta 111/2 
pošta III/l 

• pošta H/4 
pošta H/3 
pošta- H/2 
pošta H/1 
pošta 1/2 

I pošta I/l 

Člen 9. 

pogodbenih poštarjev so tile: 
7.400 dinarjev na leto 
8.300 dinarjev na leto 
9.200 dinarjev na leto 

10.100 dinarjev na leto 
11.900 dinarjev ha leto 
13.700 dinarjev na leto 
15.500 dinarjev na leto 
17.300 dinarjev na leto : 

18:800 dinarjev na leto 
19.700 dinarjev na leto'' 
20.600 dinarjev na Jeto 
21.500 dinarjev na leto 

• 22.700 dinarjev na leto 
24.200 dinarjev na leto 

IV. Kako se popolnjujejo mesta pogodbenih poštarjev. 

Člen 10. 
Mesta pogodbenih poštarjev se popolnjujejo po'pra

vilu z natečajem na podstavi svojeročno pisanih prošenj. 
Zanje se lahko, potegujejo moške in ženske osebe, 

ki izpolnjujejo tele pogoje:., 
1. da so državljani kraljevine Jugoslavije; 
2. d*a so izpolnile 21. leto starosti; 

• ,.! 3. da so dovršile najmanj štiri razrede srednje ali 
njej enake šole; če pa takih ni, se pri poštah III. in I.V. 

^razreda izjemoma lahko postavljajo.tudi osebe z.manjšo 
šolsko izobrazbo, vendar. pa morajo imeli najmanj do : 

vršeno osnovno solo; ,. .- v .. . 
4. da so dobrega vedenja; 
5. da so telesno in duševno zdrave in sposobne za 

poštno, telegrafsko in telefonsko službo; 
6. da popolnoma obvladajo službeni jezik; 
7. da niso pod skrbstvom (küratelo^ ali v konkuržu 

ali da nad njimi ni podaljšana očetovska oblast; 
8. da niso bili s sodno razsodbo obsojeni na izgubo 

Častnih £tayicj, ta zadržek veljaj dokler traja izgubàj' 
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9. da niso bili kot bivši državni nameščenci ali po
godbeni poštarji z razsodbo disciplinskega ali rednega 
sodišča odpuščeni iz službe. 

Pri poštah I. in II. razreda se postavljajo za pogod
bene poštarje prvenstvo sedanji pogodbeni poštarji, iz
prašani pomočniki in odpravniki. 

Za pogodbene poštarje pri poštah III. in IV. razre
da se postavljajo prvenstveno izprašani pomočniki in 
odpravniki, бе pa takih ni, tudi drug© osebe, ki imajo 
pogoje. I 

Izmed privatnih oseb imajo prednost poštni in ostali 
državni upokojenci in osebe, ki s svojim gmotnim sta
njem nudijo večjo varnost. 

Moške osebe morajo dokazati, da so zadostile vo
jaški obveznosti, poročene pa morajo poleg .ostalih listin 
predložiti tudi uradno potrjeno pismeno izjavo svojega 
moža, da so mu pogoji o službeni pogodbi znani in da 
se strinja s tem, da mu žena sprejme službo pogodbene 
poštarice in da jamči za vse njene materialne obvezno
sti po pogodbi. 

Vsi prosilci morajo prošnji priložiti potrdilo kra
jevne oblasti, da imajo zagotovljene prostore za pošto in 
da ti prostori ustrezajo pogojem iz Čl. 15. 

Pogodbene poštarice morajo, kadar se može, to svo
jo namero prej prijaviti pristojni direkciji. Direkcija sme 
poštarici odpovedati pogodbo, če se ji zdi, da nje mo
žitev ne ustreza koristim službe. Če se poštar oženi, 
mora predložiti poročni list, da se popolni uslužbenski 
list. 

Brez natečaja se sme oddati služba pogodbenega po
štarja samo tedaj, .ako poštar umre, pa ostane za njim 
družinski član, M izpolnjuje pogoje in je pripravljen pre
vzeti službo pogodbenega poštarja, ali če se poštar radi 
nesposobnosti za delo odpove službi v korist takega dru
žinskega člana. 

Kadar se pomožne pošte prevajajo v pogodbene po
šte, se razpiše natečaj samo tedaj, ako pomožni poštar 
ni sposoben za pogodbenega poštarja ali pa ne mara 
sprejeti te službe. 

Natečaj se razpiše v roku tridesetih dni in se objav
lja pri poštah in v kratkem izvlečku tudi v P. Т^ Vest-
niku. Od izrednih prejemkov se omenijo v natečaju sa
mo prejemki iz točke 1. in 6. čl. 7, 

Direkcije izbero kandidata komisijski v roku 8 dni 
po natečaju. 

Odlok o postavitvi izda minister, odnosno poobla
ščeni organ na predlog pristojne direkcije. 

V. Jamčevina. 

Č l e n i l . . ••-. 

Pogodbeni poštarji morajo, preden prevzemo služ
bo, položiti jamčevino v gotovini, ki znaša: pri poštah 
IV. razreda 600 dinarjev, pri poŠtah III. razreda lOOCf 
dinarjev, pri poštah II. razreda 1600 d^arjev in pri po
štah I. razreda 2000 dinarjev. , 

Če se pošta ob preurejanju prevede v višji razred, 
mora pogodbeni poštar jamčevino dopolniti. 

Jamčevina se vlaga v poštno hranilnico, kjer ji vsa
ko leto pripišejo obresti, vrne pa se poštarju z obrestmi 
vred leto dni po /prenehanju službe. Jamčevina služi za 
to, da se iz njê poravnajo državne terjatve, ki bi jih 
pogodbeni poštar ne mogel ali ne hotel, poravnati. V 
takem primeru je pogodbeni poštar dolžan, da na poziv 
direkcije dopolni jamčevino v roku dveh mesecev od 

dne, ko mu je bil sporočen poziv; v nasprotnem pri
meru se smatra, da odpoveduje službeno pogodbo; 

Če bi pogodbeni poštar poleg predpisane jamčevi
ne ponudil še posebno jamčevino v gotovini, se postopa 
z njo kakor s predpisano jamčevino, s to razliko, da se 
mu vsako leto izplačujejo dospele obresti. Če ponudi 
vknjižbo na nepremičnine,' se izvrši vknjižba in izbris 
na njegove stroške. Vrednostni papirji, založeni kot po
sebna jamčevina, se hranijo v založnih blagajnah pri
stojnih direkcij, ki skrbe tudi za izterjevanje obresti jn 
kuponov in pošiljajo izterjane zneske pogodbenemu po
štarju na njegove stroške. 

V izjemnih primerih lahko direkcija dovoli plače
vanje jamčevine na obroke, toda-največ v šestih meseč
nih obrokih. 

VI. Kdaj se pričenja službeno razmerje. 
Kvalifikacija. 

v • 

člen 12. 
Službeno razmerje pogodbenega poštarja se prične 

takrat, kadar poštar, potem ko. je podpisal službeno po
godbo in prisegel, prevzame službo. , 

Pogodbeni poštarji prisegajo pred odposlancem pri
stojne direkcije na isti način, kakor državni uslužbenci. 

Službena pogodba se sklepa po priloženem obrazcu 
v dveh enakih primerih. Pristojbino za pogodbo piala 
pogodbeni poštar. Podpis poštarja na pogodbi morata 
overiti dve zanesljivi priči. Za poštno upravo podpiše 
pogodbo direktor pristojne direkcije. Izvod, ki je kolko-
van, shrani direkcija, drugega pa dobi pogodbeni poštar. 
Prepis službene pogodbe se pošlje ministrstvu. 

' Člen 13. 

Pogodbeni poštar mora v roku treh mesecev od 
dne, ko je prejel dekret o postavitvi, opraviti predpi
sani izpit. V ta namen se radi praktičnega izvežbanja 
pošlje na svoje stroške na kakšno pošto. Če pogodbeni 
pošf.ar v označenem roku ne opravi izpita, se .dekret o 
njegovi postavitvi razveljavi in razpiše nov natečaj. 

Izpit se dela pri državni pošti L, II. ali III. raz
reda, ki jo odredi direkcija, pred komisijo, v kateri so 
upravnik in dva starejša uradnika. Izpit je uetmen in 
obsega: poznanje predpisov za notranjo in mednarodno 
poštno službo, hranilnične in čekovne službe in prfstoj- » 
benikov;. vodstvo, sestavljanje in odpravljanje računov; 
poslovanje s prehodnim denarjem in opravljanje admi
nistrativnih poslov. Če ima pošta telegraf ali telefon, se 
razteza izpit tudi na praktično delo na telegrafu in tele? 
fonu, na poznanje predpisov telegrafskega. in telefon* 
skega pravilnika in na sestavljanje dotičnih računov. 

Pri izpitu se morajo dajati tudi praktični primeri z 
uporabo dotičnih obrazcev. 

O izpitu se sestavi zapisnik, ki ga je treba poslati 
pristojni direkciji,, direkcija pa izda, pogodbenemu po» 
star ju na osnovi tega zapisnika potrdilo o napravljenem 
izpitu. ' 

Ako se pri kakšni pošti naknadno otvori telegraf 
ali telefon, se pogodbenemu poštarju zaradi vežbe dodeli 
strokovnjak na stroške državne blagajne; Vežba traja pri 
telegrafu največ šest, pri telefonu pa največ dva tedna. 
Poučevanje preko tega roka, kolikor ie potrebno, ДО' * 
breme pogodbenega poštarja. " / 
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VII. Dolžnosti pogodbenega poštarja. 

- . " . . : , Člen 14. 
Za prejemke, ki so določeni s tem pravilnikom, je 

pogodbeni poštar dolžan: ' 
1. da pripravi primerne prostore za nastanitev 

Pošte, telegrafa in telefona;. 
2. da nabavi potrebno pohištvo, kakor: stole, mize, 

Police, omare za usmerjanje in razdeljevanje pošiljk, 
sveti)jke itd.; 

3. da opravlja vso službo in da skrbi, da se vrši 
služba po predpisih, hitro in natančno in da si dobi za
dostno število osebja; 

4. da skrbi za redni prenos pošte in za vzdrževanje 
selskih pismonoš po odredbah in pogojih odnosnih pra
vilnikov; 

5. da skrbi za ogrevanje, in razsvetljavo prostorov; 
6. da nabavlja potrebni pisarniški material, razen 

ovitkov za vrednostna pisma in pečatnega voska za od
pravo denarja in. . 

7. da bo član pokojninskega fonda po predpisih 
>pravilnika o pokojninskem;' skladu za pogodbene po
štarje kraljevine Jugoslavije«, ako ni aktiven ali upo
kojen državni uslužbenec. 

... '. Člen 15. 
Prostori za pošto morajo biti po možnosti v sredini 

kraja, • lahko dostopni in morajo ustrezati higienskim 
»Predpisom. Prostor za stranke mora biti ločen od poslov-
^ prostorov. Vsa okna morajo imeti železne križe ali 
Pa močne železne ali lesene oknice. Vhodna vrata mo
rajo biti dovolj trdna, varna in opremljena z železno 
Prečnico z žabico, ostala vrata pà z varno ključavnico 
*H z žabico. 

Kjer se mesto blagajne uporabljajo železne skrinje, 
s e morajo te z vijaki pričvrstiti na podno gredo. 

Denar, znamke in vrednostne pošiljke se morajo 
vedno, zlasti pa izven delovnega časa in preko noči, hra
niti v blagajni, ostale vknjižene pošiljke, kolikor ne gre
do v blagajno, pa pod ključem. 
, •• • Radi varnosti državne imovine morajo pogodbeni 
Poštarji imeti zanesljivo strelno orožje. 

Pogodbeni poštar, ki zanemari te varnostne odred
be, je materialno odgovoren za vsako škodo, ki bi na
vala za državno blagajno z vlomom ali tatvino na pošti. 

•'•';. Č len 16, ; * 

Pošta se sme preseliti v druge prostore samo z 
dovoljenjem pristojne direkcije. Prošnji za preselitev je 
treba priložiti tudi potrdilo krajevne oblasti, da'novi 
Prostori ustrezajo vsem zahtevam, glede položaja, pri
kladnosti, varnosti in higiene, tin ' da ni utemeljenega 
ugovora zoper preselitev. 
v Pri poštah, kjer. je telegraf ali telefon ali oboje, se 
wvrši. prva preselitev v drugo poslopje ali v druge pro
d r e . , če je postavljen nov poštar, na državne stroške. 
Pri viaki nadaljnji preselitvi plača polovico stroškov v 
SPtovinj za premestitev telegrafa in telefona pogodbeni 
Poštar, vse ostale stroške pa država. 

Ш& Opravljanje. službe, odsotnost in nadomeščanje 
! pogodbenega poštarja v službi. 

••'• '•'• ' K<-:". ' . / Л : ' • Cleûï?-7; ; ' 
• Pogodbeni poštar mora opravijaiti službo osebno. Ce 
î e saùrzànj ga za čas 8 dni lahko, jastoga odrasel član 

družine, ki pozna službo, za daljši čas pa je potrebno 
odobrenje pristojne direkcije. Kjer takega družinskega 
člana ni, si mora pogodbeni poštar preskrbeti zanes
ljivo nadomestno moč. 

Pogodbenega poštarja lahko nadomešča v oprav
ljanju službe, v lastnosti stalnega pomočnika in po odo
britvi pristojne direkcije, odrasel družinski član, ako je 
opravil izpit po čl. 13. tega pravilnika. 

• Za dostavljanje navadnih pisemskih pošiljk, dostav-
nic, telegramov in, telefonskih pozivnic v ožjem dostav
nem področju si mora pogodbeni poštar najeti zanes
ljivo nad 16 let staro moško ali žensko osebo. Preden 
nastopi službo, mora ta oseba pred pogodbenim poštar
jem in občinskim uradnikom obljubiti, da bo oprav-, 
Ijala službo zvesto in vestno in da bo strogo varovala 
službeno tajnost in tajnost pisem ter telegrafskih in tele
fonskih sporočil. O tem je treba sestaviti zapisnik, ki ga 
shrani pošta. Neprimernega pismonošo mora pogodbeni 
poštar na zahtevo pristojne direkcije takoj odpustiti iz 
službe. 

Vsako odsotnost iz kraja službovanja, daljšo od treh 
dni, mora pogodbeni poštar takoj prijaviti direkciji. 

Pogodbeni poštar ima pravico do odsotnosti radi 
zdravljenja in radi zasebnih opravil. Odsotnost radi 
zdravljenja do treh mesecev, radi zasebnih opravil pa 
do 30 dni odobruje na prošnjo pristojna direkcija, preko 
tega pa ministrstvo. Potreba zdravljenja se dokazuje z 
zdravniškim izpriČ3valom. 

Nadomestovanje v službi gre vedno na stroške in 
materialno odgovornost pogodbenega poštarja. 

IX. Državni inventarski predmeti. 

Člen 18. 
Blagajne, tehtnice, pečati, pečatne blazinice, guma

ste podloge, napisno ploščo, državno zastavo, pisemske 
nabiralnike, pisemske in denarne vreče s ključavnicami 
in ključi, pomožne knjige in pravilnike, obrazce in pe
čatno barvo, ovitke za vrednostna pisma in pečatni 
vosek, aparate in telegrafski in telefonski potrošni ma
terial prejemajo pogodbene pošte od države. 

Pogodbeni poštarji morajo imeti vse tè predmete 
v redu in jih čuvati, ako se pa kak predmet po njegovi 
krivdi ali*po krivdi njegovega uslužbenca poškoduje ali 
uniči, gre popravilo ali nabava na stroške pogodbenega 
poštarja. 

Pogodbeni poštar mora posebno varčevati z obraze! 
in jih uporabljati samo za to, za kar so namenjeni. 

X. Pristojnost, vedenje, varovanje tajne in material
na odgovornost pogodbenega poštarja.. 

Člen 19. . • ; ' ' , ' 
Pogodbeni poštar spada v vseh svojih službenih od-

nošajih pod pristojnost tiste direkcije pošte in telegrafa, 
v koje področju j© postavljen, in je dolžan, da se vsem 
njenim odredbam brezpogojno pokori. Glede hranilnič-
nega.in čekovnega prometa je poleg tega podrejen tudi 
poštni hranilnici in njenim podružnicam. 

P*oti občinstvu mora biti pogodbeni poštar uslu
žen in vljuden in mu dajati najradovoljneje vsa potrebna 
pojasnila. 

Pogodbeni poštar mora posebno najstrože čuvati 
službeno tajnost in tajnost pisem ter telegrafskih in 
telefonskih sgoročil,' 
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V materialnem pogledu jamči pogodbeni poštar 
državi za vsako škodo, ki nastane po njegovi krivdi ali 
po krivdi njegovih nameščencev, razen z jamčevino tudi 
še z vsem svojim premičnim in nepremičnim imetjem. 

Člen 20. 
Pogodbeni poštar, ki prekrši pogodbene dolžnosti in 

dolžnosti, ki so predpisane v tem pravilniku, v ostalih 
službenih pravilnikih, navodilih in naredbah, ali ki* te 
dolžnosti nemarno izvršuje, ali se v službi ali zunaj 
službe nedostojno vede, zagreši službeni prestopek. 

Lažji prestopki se kaznujeio s kaznijo za nerednost, 
težji pa z disciplinsko kaznijo. 

A. Kazni za nerednost so: 
a) pismeni opomin; 
b) denarna kazen. 
Denarna kazen ne sme presegati v poedinem pri

meru 10°/o vseh mesečnih prejemkov pogodbenega po
štarja. Kazni izreka direkcija z utemeljenim odlokom. 
Pogodbeni poštar ne sme biti kaznovan prej, preden je 
bil zaslišan. Kazen je izvršna in se vpiše v uslužbenski 
list. 

Nerednosti zastarajo po letu dni. 
Denarne kazni se izrekajo v korist »pokojninskega 

sklada za pogodbene poštarje kraljevine Jugoslavije«. 
Disciplinski prestopki so v glavnem tile: 
1. Nemarno in nedostojno vedenje v zasebnem živ

ljenju, kakor: pijančevanje, kockanje in temu podobno 
na krajih in v družbah, in sicer tako, da se s tem po
nižuje dostojanstvo poštarja; 

2. lahkomiselno zadolževanje; 
3. nedostojno in sirovo postopanje proti podrejenim 

in z občinstvom kakor tudi nedostojno in nespoštljivo ve
denje proti predpostavljenim; ' 

4. nemarno in nepravilno opravljanje službe; 
6. neposlušnost do odredb predpostavljenih; 
6. zlohotno ogovarjanje postopanja in naredb oblasti; 
7. izdajanje službene tajnosti, tajnosti pisem ter te

legrafskih in telefonskih sporočil; 
8. izpovedovanje načel zoper obetoječo državno obli

ko, načel o protipravni izpremembi državnega reda, 
vsako delovanje in vedenje, ki bi pomagalo izzivati ple
mensko ali versko mržnjo, vsako delovanje in vsaka 
agitacija proti ideji državnega in narodnega' edinstva 
kakor tudi vsaka opustitev, da se preganjajo vsi našteti 
prestopki; 

9. čitanje, zadrževanje ali prisvajanje za izdajo pri
spelih ali za odprayo oddanih knjig, novin in časopisov; 

10. zlohotno zadrževanje in zlohotno napačno usmer
janje vrednostnih pošiljk; 

11. vpisovanje neresničnih podatkov v službene li
stine, da bi se prikrila zloraba ali samo za to, da bi se 
število ujemalo; 

12. neizterjevanje portovnih pristojbin za pisemske 
pošiljke in prisvajanje teh zneskov; 

18. uničevanje poštnih spremnic in nevpisovanje te
lefonskih pogovorov in telegramov zaradi prisvajanja 
pristojbin; 

14. utajitev državnega denarja ali uporabljanje dr
žavnega denarja; 

15. umetno povečevanje števila delovnih enot; 
16. priobcevanje službenih podatkov v tisku; 
17. neizpolnjevanje predpisov glede prenašanja 

poŠte; 
18. odpravljanje zasebnih pòSiljk s goStnimi prenos

nimi sredstvi brez gristojbinj 

19. ponovno povzročanje nepojasnjenih primanjklja
jev v blagajni ali v računih; 

20. odlepljanje znamk s poštnih pošiljk in uporab
ljanje že rabljenih znamk; 

21. priobcevanje imen vlagateljev poštne hranilnice 
ali višine vlog komu drugemu, kakor predpostavljenim 
oblastem. 

Prestopki iz točk 7., 8., 11., 12.. 13.. 14. in 20. se 
tudi kazensko zasledujejo. 

B. Kazni za disciplinske prestopke pogodbenih po
štarjev so tele: 

a) pismeni ukor; 
b) denarna kazen do 500 dinarjev; 
c) odpoved službene pogodbe; 
č) odpust iz službe. 
Pogodbeni poštar, ki je bil kaznovan z odpovedjo 

službene pogodbe ali z odpustom iz službe, ne more biti 
več sprejet v službo. ' 

Člen 21. . ' , 
Pred disciplinskim postopanjem se mora izvršiti 

preiskava, ki mora obsegati in razjasniti tako primer 
sam, kakor tudi vse okolnosti, ki so z njim z zvezi in 
ki so važne za reševanje. 

Po dovršeni preiskavi predloži preiskovalec direk
torju pismeno poročilo o posledku preiskave, ki mu pri
ključi zapisnike in druge priloge. 

Zapisniki in poročilo morajo obsegati vse, kar je 
potrebno za pravilno presojo primera. 

Direktor odloča, âli näj se uvede disciplinsko po
stopanje ali naj se stvar reši po upravni poti; Ako je 
treba uvesti disciplinsko ppstopanje, odredi direktor 
tožilca. 

Direkcija je dolžna, izdati osumljencu v treh dneh 
odlok, da se je zoper njega uvedlo disciplinsko postopa
nje. V tem odloku je treba natančno navesti dejanje, 
radi katerega je obtožen in dokaze o krivdi, izpodbiti 
njegovo obrambo in ga pozvati, da v, roku 8 dni poda 
svoj končni pismeni zagovor. Po prejemu zagovora ali 
po izteku roka mora tožilec v roku treh dni sestaviti za
pisnik za disciplinski svet. Ta zapisnik obsega: dan in 
kraj obravnave, predmet, imena članov sveta, osebne 
podatke o krivcu po njegovem uslužbenskem listu, dej
stva, ki so se izvršila pred dejanjem, točen opis dejanja 
po uspehu preiskave, obrambo krivca, dokaze krivde, 
olajševalne in oteževalne okolnosti in predlog glede 
kaznll: za katerim sledi sklep disciplinskega sveta in pod
pisi članov. 

Disciplinsko postopanje se vrši na sedežu direkcije 
in je tajno. Disciplinski' svet tvorijo direktor ali njegov 
zastopnik kot predsednik in dva izmed po činu najstarej
ših uradnikov direkcije ^ot sodnika, tožitelj'in od direk
cije odrejeni branitelj. Xozitelj in. hranitelj nimata pri 
sklepanju pravice glasovanja. Prvi glasuje po činu naj
mlajši član sveta, zadnji pa predsednik. 

Pismena odločba o sklepu disciplinskega sveta se 
mora izdati krivcu najkesneje tri did po razsodbi. V njej 
mora biti poleg opisa' dejanja navedena tudi obramba 
krivca, protidokazi in razlogi, ' na osnovi katerih je bila 
izrečena razsodba; v čigavo breme gredo stroški preiskave 
in kdo mora plačati eventualno drŽavi povzročeno škodo. 
Nadalje mora odločba obsegati navodilo, da ima krivec 
pravico do pritožbe na ministrstvo v roku petnajstih dni. 
Ministrova odločba je izvrsna. „ J 

Veak disciplinski postopek direkcije se- mora karf j 
fiati ï roku tridesetih dnij гаошајоб od dneva, ko ee je $ 
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.odredilo disciplinsko postopanje. Ce se disciplinsko po
stopanje iz kakršnegakoli razloga ne bi moglo dokončati 
v tem roku, podaljša rok ministrstvo na utemeljeni pred
log direkcije. 

Pregreški, ki imajo poleg disciplinske odgovornosti 
za posledico tudi kazensko odgovornost za zločin ali 
drugo nečastno dejanje, disciplinsko ne zastarajo. Drugi 
disciplinski prestopki zastarajo v petih letih. 

S smrtjo obtoženca se prekine disciplinsko posto
panje. • '• s 

'• Ako se disciplinsko postopanje prekine ali če se 
obtoženec oprosti,.disciplinski tožite!] lahko zahteva ob
novitev disoiplinskega'postopanja,'ako navede dokaze, ki 
samd na sebi ali v zvezi s prejšnjimi, dokazi potrjujejo 
disciplinski prestopek, ki še ni zastaral. 

Prav tako lahko pogodbeni poštar, ki je'bil obsojen 
na disciplinsko kazen, ki je postala izvršna, kakor tudi 
njegovi zakoniti nasledniki ali zakonski drug, tudi po 
izvršeni kazni zahtevajo obnovitev disciplinskega posto
panja, ako navedo nova dejstva in dokaze, ki bi mogli 
sami na sebi ali v zvezi s prejšnjimi dokazi potrditi nje
govo delno ali popolno nedolžnost ali vplivati.na zmanj
šanje kazni. 

O obnovitvi disciplinskega postopanja odloča pristoj
ni disciplinski svet. _ 

Z dovoljenjem obnovitve disciplinskega postopanja 
Sé ustavi izvršitev kazni, ako še ni izvršena. 

Ako se obnovitev dopusti v korist pogodbenega po
štarja, pa se on zopet obsodi, se ne more kaznovati z 
večjo kaznijo od prejšnje. Izvršena kazen se'vedno vTa-
cuna v novo kazen. 

Kadar disciplinski svet dopusti obnovitev disciplin
skega postopanja v korist obdolženca, ga lahko takoj brez 
razprave ali oprosti ali pâ' obsodi na manjšo kazen,..če 
pbe stranki na to pristaneta. . , 

Če se obnovi postopek, pa je pogodbeni, poštar s prvo 
razsodbo dobil večjo kazen, se mu mora povrniti vse tisto, 
kar je in kolikor je s prvo razsodbo več izgubil, razen 
prejemkov, če se zopet vrne v službo. 

Če se oproščeni ali na manjšo kazen obsojeni poštar 
zopet vrne v službo, pa je bilo njegovo mesto med tem 
že. zasedeno, se mu podeli prvo „ustrezno izpraznjeno 
mesto. ' '' ' .•'• 
. . V disciplinskem postopku se ne plačujejo, pristoj

bine. . ';. ' _'" 

XI. Odstranitev od službe. 
Člen. 22. 

Ako dene redno sodišče pogodbenega poštarja v pre
iskovalni zapor ali ga postavi radi zločina ali kakega 
nečastnega dejanja pred sodišče, se mora takoj odrediti 
njegova odstranitev od službe. . _. 
, Pogodbeni poštar se mora odstraniti od službe tudi 
v primerih prestopkov, naštetih v čl. 20. tega pravilnika, 
&ko bi bilo njegovo nadalnje službovanje škodljivo za ko
risti in ugled službe' ali bi vplivalo na. pravilen potek 
Preiskave kakor tudi tedaj, kadar je prestopek take na
rave, da ima brezdyoma za posledico odpust iz službe. 

Odstranitev od službe; lahko odredi ministeri pri
sojni direktor, odnosno ministrski ali direkcijeki organi» 
kateremu je poverjeno vodstvo: preiskale. 

'Direkcijski organ je dolžan;. odločbo o .predhodni od« 
-eferanitvi od službe takoj sporočiti pristojnemu direktorju,' 
' « H o odločitev, brez odloga:potrdi Шj>a,. razveljavit Od* 

ločba direktorja je v tem primeru izvršna. Če pa sam 
direktor odstrani pogodbenega poštarja od službe, se sme 
pogodbeni poštar proti tej odločbi pritožiti na mini
strstvo v roku 15 dni. 

Ministrski organ, ki odredi predhodno odstranitev od 
službe, mora o tem takoj obvestiti pristojnega direktorja 
in podati poročilo ministru, ki to odločbo potrdi ali raz
veljavi. 

Odločba ministra je v vsakem primeru izvršna. 
Če se pogodbeni poštar odstrani od službe, prevzame 

upravo pošte poštna uprava. Presežek prejemkov, ki 
ostanejo po-kritju vseh stroškov začasne uprave, se iz
plača pogodbenemu poštai-ju. Kolikor ti prejemki ne bi 
zadoščali, mora direkcija primanjkljaj izplačati začasno 
iz državne blagajne in ga nato izterjati od pogodbenega 
poštarja. Po preteku šestih mesecev se pogodbenemu 
poštarju ustavijo vsi,prejemki in se. začasna uprava vodi 
dalje na stroške državne blagajne.po določilih čl. 26. 

Za to, da je bil odstranjen od službe, ne more po
godbeni poštar zahtevati od države prav nikakršne od
škodnine. 

•. v . . . 
XII. Prestanek službenega razmerja. 

Člen 23. 
Službeno, razmerje med poštno upravo in pogodbe

nim poštarjem prestane:' 
1. če poštna uprava odpove službeno pogodbo; 
2. če pogodbeni poštar odpove službeAO pogodbo; 
3. če se pogodbeni poštar odpusti iz službe;' 
4. če pogodbeni poštar umre. 
Če. se odpove službena pogodba j j točkah 1. in 2., 

mora pogodbeni poštar opravljati službo še šest mese
cev od dneva ko je prejel odlok o odpovedi, odnosno od 
dneva, ko je.predložil odpoved. 

Poštna uprava lahko odpove službo po upravni ali 
po disciplinski poti. 

Med disciplinsko preiskavo pogodbeni poštar, ne 
more odpovedati službene pogodbe. 

Po upravni poti se sme službena pogodba odpo
vedati: \ 

1. Če izpraševalna komisija ugotovi, da je pogodbeni 
poštar za opravljanje službe nesposoben;. 

2. če postane pogodbeni poštar telesno ali duševno 
nesposoben za službo; , 

• 3. če pride pogodbeni poštar v konkurz ali pod skrb
stvo ali se nad njim podaljša očetovska oblast; v teh pri
merih se odredi začasna uprava pošte na'njegov račun; 

4. v interesu službe^ 
Odpusti se pogodbeni; poštar iz službe brez vsakega 

nadaljnjega postopanja: 
1. če je z izvršno sodno razsodbo obsojen na izgubo 

službe ali častnih pravic; 
2. če je disciplinski obsojen na odpust iz službe. 
Ce se odpusti iz službe,' nima pogodbeni poštar ni-

kake pravice na kakršnokoli odškodnino od države. 
če pogodbeni poštar umre, morajo njegovi nasledr 

niki dovoliti, da ostane pošta za primerno' najemnino v 
istih prostorih, dokler ne nastopi službe novi pogodbeni 
poštar. 

rÀk"o se pogodbena posi i ukine ali pretvori v držav
no ali se preseli v'•''Згот kraj, pogodbeni pošitar pa ne 
тагд prevzeti goste s tem kraju, inora direkcija odpo-

X-i 
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vedati službeno pogodbo. Ako bi se ukinitev pogodbene 
pošte ali njena pretvoritev v državno pošto ali preselitev 
pošte izvršila pred potekom odpovednega roka šestih 
mesecev, dobi pogodbeni poštar za preostali čas kot 
odškodnino redne prejemke, ki mu za ta čas po pogodbi 
gredo. 

XIII. Stalni pomočniki, odpravniki in pripravniki. 

• ' • • ' • • • • č l e n 2 5 . 

Pri pogodbenih poštah' smejo biti stalni pomočniki, 
odpravniki in pripravniki. Oni .so do pogodbenega po
štarja v zasebnopravnem razmerju. 

Za dejanja in opustitve stalnega poniočnika, odprav-
jlika in pripravnika in za eventualno povzročeno škodo 
je državi odgovoren pogodbeni poštar, vendar je to 
osebje za svoja dejanja tudi osebno odgovorno po 
zakonu. 

Za stalne pomočnike se uporabljajo predpisi člena 
17T tega pravilnika. 

Pripravniki se smejo postavljati pri poštah I. in II. 
razreda, kjer je T, t ali Tt, po potrebi in po predhodni 
odobritvi pristojne direkcije. Priprava traja dve leti, 
nakar mora pripravnik pri pristojni direkciji delati izpit 
na način in v obsegu čl. 13. 

. Izpit je brezplačen. O opravljenem izpitu dobi pri
pravnik, pptrdilò, sé uvrsti y vrsto odpravnikov in takoj 
zaprišeže na isti način'kakor državni uslužbenec. 

Hkratu dobi vsak odpravnik »odpravniško izkaznico« 
po priloženem obrazcu, ki mu služi kot stalna legitima
cija in "brez katere ne more biti pri nobeni pošti sprejet 
v službo. 
' Skupno : število odpravnikov in pripravnikov v po-
«dinih direkcijah določa ministrstvo. 

Za pripravnike se smejo sprejemati moške in ženske 
osebe, ki so dovršile 16., a ne še prekoračile 25. leto 
starosti, so državljani kraljevine Jugoslavije, so dovršili 
najmanj štiri razrede srednje ali tej enake šole, so 
neoporečnega življenja, so popolnoma zdrave in so spo
sobne za poštno službo. 

Pogodbeni poštar je dolžan-pripravnika osebno po
učevati in skrbeti, da se v teh dveh letih temeljito izuči 
v vseh panogah p. 11, službe in si pridobi dovolj teore
tičnega \znanja, da bo mogel napraviti izpit. Pouk je 
^brezplačen.: 

Pogodbenemu poštarju, ki se p"bkaže v tem nema
ren ali nesposoben,-se ne., bo dovoljevalo, da bi imel 
pripravnika. • •.. 

Stalni pomočnik, in pripravnik morata napraviti 
zaobljubo v smislu čl. 17. tega pravilnika. 

Odpravniki, ki imajo najmanj tri leta- dobre službe, 
imajo prednost na mesta uradniških pripravnikov za 
zvanja z nepopolno srednješolsko izobrazbo,-ki so dolo
čena z zakonom o uradnikih za uslužbence p. 1.1, stroke. 

XIV. Začasna uprava. 
, Clen 28. 

V začasno upravo se prevzemajo pogodbene drzavr 
ne pošte razen v primerih čl. 22. in 23., tudi Se y tehle 

'primerite •'••.'•...-..-, 
1» Če pogodbeni poštar umre,, a njegova vdova, dru

žinski član ali kateri od naslednikov ni voljan ali ni 
sposoben prevzeti elužbo; <.......,.. , :,. 

2. kadar se za popolnitev mesta pogodbenega po
štarja razpiše natečaj, pa, se meste Sé more zasesti do 

roka, do katerega je pogodbeni poštar dolžan opravljati 
službo, a važna državna korist ali korist službe ne do
pušča, da bi se delo na tej pošti do nastopa. službe 
novega pogodbenega poštarja začasno ustavilo. To vWja 
posebno za pogodbene državne pošte ob meji, za pre-
kartiralne pošte, za pošte, ki so preveč oddaljene od 
drugih pošt in temu slično; 

3. kadar se pogodbeni poštar, ki je državni uslužbe
nec (učitelj, železniški uslužbenec i. t. d.),: premesti, 
preden še novi pogodbeni poštar prevzame službo. 

Za začasne upravitelje se postavljajo stalni pomoč
niki in odpravniki,** ki so napravili izpit. Postavljajo se . 
z dekretom, hkratu pa. se sklene začasna pogodba po 
obrazcu za pogodbene poštarje. 

Začasnemu upravitelju gre mesečna nagrada, in 
sicer: v I. draginjskem razredu 1300 Din; v II. :draginj-
skem razredu 1200 Din, in v III. draginjskem razredu 
1100 Din. Začasni upravitelj, ima tudi pravico do povr
nitve potnih stroškov, kakor uradniški pripravnik z ne
popolno srednješolsko izobrazbo. Potni stroški se vne
sejo v račun začasne uprave. Stroške za najemnino pro
storov, za kurivo, razsvetljavo, postrežbo, pisarniške. po
trebščine in temu slično ugotavlja direkcija po predlogu 
direkcijskega organa, ki izvrši predajo pošte začasnemu 
upravitelju. 

Vsi izdatki začasne uprave v prednjih treh primerih 
gredo na račun države in se izplačujejo iz proračunske 
partije in pozicije, ki je določena za pogodbene poštarje. 

Začasni upravitelj napravlja o stroških začasne 
uprave vsak mesec .račun. Na strani prejemkov vpiše 
prejemke pogodbenega poštarja, na strani izdatkov pa 
osebno nagrado začasnega upravitelja in vse druge 
izdatke po časovnem redu; izdatki morajo biti potrjeni 
z računi dotičnih oseb, računi morajo.biti opremljeni, s 
kolki in s potrdilom krajevne oblasti o primernosti çeji. 
Po zaključku računa se pokaže razlika med prejemki 
in izdatki. Prebitek gre y korist, primanjkljaj pa v 
breme dotične partije, s 

Račun se predloži vsak mesec do dvajsetega vključ
no, a direkcija ga mora odpremiti v takem času, da ga 
pošta dobi najdalj do prvega dne naslednjega meseca. • 

Glede dolžnosti in odgovornosti veljajo tudi za začas
ne upravitelje predpisi tega pravilnika in začasne služ
bene pogodbe, razen predpisov o odpovedi pogodbe, "ki 
ostane v veljavi, dokler je pristojna direkcija ne razveže. 

O uvedbi začasne uprave pri pogodbeni poŠti mora 
direkcija predložiti ministrstvu takoj utemeljeno poročilo. 

Direkcija mora skrbeti, dà traja začasna uprava Čim 
manj časa. 

XV. Pregled stanja pogodbenih državnih pošt. 

Clen 27. 

O stanju pogodbenih državnih poŠt vodijo direkcije 
pregled po osnovnih listih (obrazec P. b». 140), "a razen 
tega vodijo direkcije in ministrstvo tudi spisek pogod
benih državnih pošt (status) z vsemi podatki o pogodbe
nih poštah in pogodbenih poštarjih. 

Za vsakega pogodbenega poštarja sé napravi ob" 
prevzemu službe uslužbenaki. list (obrazec P. br. 141). 
En izvod hrani direkcija v osnovnem listu dotične poŠte, 
drugi izvod pa pogodbeni poStar. , . 

O pripravnikih vodi direkcija razen podatkov v 
osnovnem listu še poseben pregled z vsemi osebnimi 
podatki in 1 EOplatki e tem. kđaj s.e te kateri zfcčel 
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vežbati, kdaj je prenehal, ali kdaj je prešel k drugi 
pogodbeni pošti. 

O odpravnikih se vodi poseben; spisek, v katerega 
se vpišejo po vrsti, kakor so napravili izpit. 

XVI. Prehodne naredbe. 

Člen 28. ,.' 
Razdelitev dosedanjih pogodbenih državnih post v 

razrede in skupine in ureditev prejemkov pogodbenih 
"poštarjev po odredbah tega pravilnika izvrše pristojne. 

direkcije pošte in. telegrafa vsaka v svojem področju 
najdalj v roku dveh meselcev od dne, ko stopi ta pra
vilnik v veljavo, in sicer na osnovi števila delovnih enot, 
po katerih je bila izvršena zadnja" regulacija prejemkov. 

Pogodbeni poštar, ki je odpovedal službeno pogodbo, 
ali kateremu jo je odpovedala poštna uprava.preden je 
stopil ta pravilnik v veljavo, bo prejemal do poteka 
odpovednega roka dosedanje prejemke. 

Službene pogodbe, ki so bile'sklenjene med poštno 
upravo in sedanjimi pogodbenimi poštarji, se morajo 
izpopolniti s pismeno izjave pogodbenih poštarjev, s 
.katero se obvežejo, držati se vseh odredb tega pra
vilnika. : , 

Člen 29. 
Pogodbene državne pošte se bodo otvarjale v krajin, 

kjer je več kot 3000 delovnih enot na leto. Pogodbene 
državne pošte, ki imajo manj kot 3000 delovnih enot na 
leto,' ostanejo Še nadalje pogodbene pošte vse dotlej, 
dokler se ne izprazni mesto pogodbenega poštarja; po
godbeni poštarji teh pošt pa dobivajo prejemke pogod
benih državnih pošt IV. razreda 4. skupine. Ko se prvič 
izprazni mesto, se izpremene te polte, če promet tudi 
med tem časom ne prekorači 3000: delovnih enot na 
leto, v pomožne ali občinske pošte,' kjer pa to ne bi 
bilo mogoče, se uvedejo zaklenjene tórbe v smislu pra
vilnika za notranjo poštno službo. 

Državne pošte s prometom pod 35.000 delovnih enot 
na leto se pretvorijo postopoma v pogodbene pošte v 
.smislu 61. 1. 

Pogodbene državne pošte s ...prometom nad 35.000 
delovnih enot na leto se pretvorijo, čim se mesto pogod
benega poštarja prvič izprazni, v državne pošte. Vse 
dotlej ostanejo pogpdhene, a pogodbeni poštarji teh pošt 
bodo prejemali še nadalje dosedanje prejemke,' razen 
izrednih prejemkov za T, t ali Tt, ki jih bodo dobivali po 
odredbah tega pravilnika, 

Člen 30. 
- T a pravilnik stopi v veljavo na dan objave v ̂ Služ

benih novinah<, a glede prejemkov velja od 1. oktobra 
Ш 1 . Ko stopi ta pravilnik v veljavo, prestanejo veljati 
vsi dosedanji predpisi o pogodbenih ..državnih poštah. 

V Beogradu,, dne 29. oktobra 1931. 

Minister za promet 
Las. Radivojeyié s. r. 

I. priloga k »pravilniku o pogodbenih 
državnih poštah«. 

Službena pogodba, 
sklenjena med _ „ direkcijo pošte in 
telegrafa v »„..in g u~. , 
ki je z rešenjem g. ministra za promet od .„.. '. .'..,.;.. 
P. t. br postavljen (a) za pogodbenega poštarja po
godbene državne pošte, telegrafa in telefona v „.„ ^. 

G. . se zavezuje, da bo prevzel (a) 
službo pri pogodbeni državni pošti, telegrafu in telefonu 

„...dne „ » 

II, 
Pogodbeni poštar je dolžan poštno, poštno-hranil-

nično, telegrafsko in telefonsko službo zvesto, točno in 
vestno odpravljati po veljavnih predpisih in po sedanjih 
in v bodoče izdanih odredbah. 

III. 
Pogodbeni poštar je dolžan strogo varovati službeno 

tajnost in tajuost pisem, telegrafskih' in telefonskih spo
ročil. 

IV. 

Pogodbeni poštar se nadalje zavezuje: 
1. da bo za opravljanje službe odstopil prikladno 

prostore svojega stanovanja ali da bo prostore na drug 
način preskrbel in da bo za to, da, se občinstvo loči od 
oddelka za delo, del teh prostorov pregradii tako, da se 
bo.čuvala službena tajnost; 

.2. da bo prostore na svoje stroške in čim prikladneje 
uredil; da bo poštne, telegrafske in telefonske naprave, 
ki so last države, držal v redu in skrbno čuval; da bo 
napisno desko in vse druge napise in znake, ki jih poši
ljajo pošti pristojne oblasti, izobesil na vidnem ,mestu, 
tako da se lahko prečitajo; da bo pisemski ^nabiralnik 
pritrdil pri vhodu ali na kakem drugem pristopnem 
k r a j u ; ' ..-• ••.•'.•. 

3. da bo, ako je že zdaj tam pošta, od prejšnjega 
poštarja^ prevzel vse uporabljive predmete naprav po 
ceni, ki se ugotovi komisijski; 
i' 4. da bo vse proračunske dohodke pravilno izterja-
val in zaračunaval in da bo izterjani denar, kakor i.uclj 
prehodni, nakazniški, odnosno hranilnični denar točno 
odvajal blagajni, ki je za to določena: da bo po predpisih 
sestavljal mesečne račune in jih pošiljal računsko-kcitrol-
nemu odseku direkcije, poštni hranilnici, odnosno po
družnici: in ministrstvu v.predpisanem roku, dnevne pri- / 
jave v ìtrànilnicnem in Čekovnem prometu pa vsak dan; 

5. da bo na telegrafskih ali telefonskih progah ugo
tovljene napake takoj odpravil, ako pa je za to potrebno 
strokovno posredovanje, da bo obvestil tisto poSto/ikjer 
posluje čuvar teh prog; • ' . 

6. da bo za dostavljanje navadnih pisemskih pošiljk, 
brzojavk in telefonskih pozivnic in dostavnic o vknjiženih 
pošiljkah v ožjem dostavnem, področju najel тапе%1јј*4, 
nad 16 let' staro moško ali žensko osebo. 

\7. da bo proti občinstvu vödMÖ "dostojen 1w uslužen in 
da bo dajal vsa potrebna navodila glede službe. 
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Pogodbeni poštar jamči razen z redno in posebno 
jamčevino, ako jo je založil, z vsem svojim premičnim 
in nepremičnim imetjem za vse proračunske dohodke, za 

^p**halni:JHakazmČBi in hranilnični denar.in za zaupane 
i|mu poštne pošiljke in predmete, ki so last države. 

On je tudi odgovoren in jamči za vsako škodo, ki 
Inastane za državno blagajno bodisi po njegovi krivdi, 
ali pçt;krivdi njegovih' uslužbencev in namestnikov. 

',- ' Ob vlomih ali tatvinah jamči pogodbeni poštar za 
^sakršno škodo, ki bi nastala zaradi tega, ker. je opustil 
ukrepe opreznosti in varnosti glede čuvanja denarja in ' 

jšthih posili. 
VI. 

, Pogodbeni poštar je dolžan opravljati službo osebno-

Îi.ko je zadržan, ga za čas 8 dni lahko zastopa kak od-
, asel družinski član, ki službo pozna, ako nima stalnega 
(pomočnika. Vsako odsotnost iz kraja službovanja, daljšo 
iod treh dni, mora takoj prijaviti direkciji. 
:" Nadomeščanje v službi v primeru odsotnosti ali bo
lezni gre na'račun in materialno odgovornost pogodbe

nega poštarja. 
VII. 

!: Pogodbeni poštar ima pravico do prejemkov, ki so 
Jdoločeni s-pravilnikom o pogodbenih državnih poštah. 
; Ï . .;.- ' . : . ; • ' ' • , • ' 

V ' VIII. 

'A To pogodbo lahko odpove ena kot druga stranka na 
«>st rrnesecev. Pogodbeni poštar je v obeh primerih dol
žan, opravljati službo do poteka odpovednega roka. Ako 
$S poštna uprava odredila, da prevzame novi pogodbeni 
spostar službo pred potekom odpovednega roka. ali da se 
pošta preseli v drug kraj pretvori v državno pošto ali 
opusti, gredo pogodbenemu poštarju kot odškodnina red
ni prejemki za preostali čas. 

IX. 
• • : • - • ' . • • \ • 

Če 8ô pogodbeni:poštar odstrani id službe, če pride 
v konkurz, ali » postavi pod skrbstvo, ali če se nad njim 
podaljša očetovska oblast, se prevzame pošta v začasno 
upravo. Preostanek prejemkov se izplača pogodbenemu 
poštarju, primanjkljaj pa mora splačati pogodbeni poštar, 
in sicer та šest mesecev, računajoč od dneva odstranitve 
od službe. / 

Če se pogodbeni poštar odpusti iz službe, prenehajo 
vse njegove pravice in dolžnosti z dnem, ko postane '> 
tična odločitev izvršna. 

Če se odpusti iz silužbe, je dolžan pogodbeni po
štar, če pa umre, so dolžni njegovi nasledniki dopustiti, 
da ostane pošta do prevzema službe po novem pogod
benem poštarju v istih prostorih proti zmerni-najemnini. 

/, 
XI. 

Za reševanje 'vseh spDrov iz te, pogodbe, v katerih 
nastopa poštna uprava köt tožnik, je pristojno sodišče 
na sedežu državnega pravobranilitväV ki je pristojno ta. 
področje dotične direkcije -

XÏI. 

V vsem drugem priznava pogodbeni poštar vse od
redbe pravilnika o pogodbenih državnih poštah zase za 
obvezne. 

/ ХШ, 
Pogodbeni poštar je dolžan vršiti prenos pošte ip 

držati selske pismonoše v smislu odnosnih pravilnikov. 

XIV. 

Ta pogodba je napravljena v dveh enakih Izvodih*, 
izvod, ki je na,stroške pogodbenega poštarja kolkovan, 
hrani - ^— -J direkcija pošte in telegrafa 
v L_._________.__~~. , drugi izvod pa pogodbeni poštar. 

193 I. -i 

D. br. 
193....-..-

Direktor pošte in telegrafa. 

pogodbeni poštar. 

priča-

priča-. 

(1. stran) 

П. priloga k „pravilniku o pogodbenih državnih poŠtah". 

Kraljevfrta Jugoslavija 

Direkcija profite Ш telegrafa 
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24. 

Na podstavi § 48. zakona o uradnikih od 31. marea 
1931.* predpisujem sledeči 

pravilnik 
o sestavljanju in voditvi seznamov 
uslužbencev ministrstva za gradbe in 
Podrejenih ustanov po činu, določenem 

, po odredbah istega zakona.** 

Člen 1. ! : 
•''•. . . : . / . '• t ; ' :.••'• \ •'. ' •' - .• v / . 

0 Sinih uradnikov in uslužbencev iz skupine zvanič-
nikov ter skupine služiteljev v ministrstvu za gradbe in 
У njegovi zunanji službi se vodijo seznami, in sicer: 

1. seznam uradnikov s fakultetno izobrazbo; 
2. seznam tehnikov; 
3. seznam administrativnih in računskih uradnikov; 
4. 9eznam praktičnih uradnikov; 

* Zakon glej »Službeni list« štev. 133/25 iz leta 1931. 
ni-** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
w-,,novembra 193Ц štev, 280/Î4XXXIX/636, 

. $ . seznam cestnih in rečnih nadzornikov; . 
. 6 . seznam arhivskih uradnikov; ,. -.../.- ;•••'-.->*• : 

. .. 7. seznam zvaničnikov; " .•;.:'/. . •., . ;.':''. *&••!•,'' 
. "; .8. seznam cestarjev. .-• •& •.;>;•• 

9. seznam služiteljev; •",>;'••''• 
10. seznam cestnih delavcev; . . '•." ; ./ 

Člen 2. ^. '-• ^ 
Seznami za voditev čina morajo imeti te-lé jazpre-

'deike:'zaporedno številko, prirmek in ime, zvanje, polò-
žajno sluïpino, stopnjo/periodskega'poviška, od kd&i je 
v položajni skupini,- od kdaj ima periodski povišek," ko
liko ima državne službe do 1. januarja 1932., datun-
rojstva in opombo. 

V sezname za voditev čina v-smislu čl. 1. tega pra
vilnika se morajo, vpisati vsi uslužbenci; po činovnem 
redu»; pričenši z najstarejšim, po Ши^ čin uslužbenca», pa 
se;določi po tem-le redu: .,.' " - ' . , 

lo po skupini; ...-•• • . , 
.. 2. po trajanju službe:v isti 9kupini; 

Зз.ро činu položaja,-s katerega je prišel;, ^„^.o:-.<«. V 
4. po trajanju službe'visti,stroki; • • ' . , • : •• 
5. po trajanju 3lužbe vobče; ---•• <•• ••*;•• -". 
6. po datumu rojstva, ; '" 

гШЈ-Л 
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V isti Bkupini je starejši tisti, ki je dobil prej višje 
zvanje. Čin zvanja se določi po skrajni skupini, do ka
tere je razvrščeno zvanje. 

Starešina oblastva ima napram podrejenim usluž
bencem najvišji čin. 

Člen 4. 

Navedeni razpredelki v seznamih za voditev čina se 
•morajo izpolniti s točnimi podatki, ki se vzamejo iz 
dosjejev uslužbencev in iz njihovih uslužbenskih listov; 
ta posel se mora dovršiti najkesneje tekom treh mese
cev od dneva, ko dobi ta pravilnik moč, 

Člen 5. 

Vsak uslužbenec ima pravico pregledati seznam 
svoje stroke in zahtevati popravek, ako smatra, da mu 
čin ni pravilno odrejen. 

Člen 6. 

Ta pravilnik dobi moč z razglasitvijo v »Službenih 
i novinah«. 

V Beogradu, dne 20. novembra 1931., št. 41.193. 
• Minister za gradbe 

dr. Albert Kramer s. t-. 

25. 

Ministrstvo za finance 
kraljevine Jugoslavije, 

oddelek za državne dolgove 
in državni kredit. 

V Beogradu,, dne 28. decembra 1931.; 
št. 56200/VI. 

Na podstavi člena 3. zakona o Izplačevanju vojne 
škode in člena 2. pravilnika za izplačevanje kuponov, 
amortiziranih obveznic in izžrebanih dobitkov loterijske 
2V2%ne državne rente za vojno škodo predpisujem na
slednji ' , 

načrt * 
za osmo amortizacijo obveznic lote
rijske 2Vs%>ne dr«, rente za vojno ško

do za proračunsko leto 1931./1932.* 

i. 

Od začetka izdajanja obveznic loterijske 2Va%ne 
državne rente za vojno škodo do dne 81. decembra 1930. 
ee jfr numeriralo 4866 serij teh obveznic, v proračun
skem letu 1931./1982. pa 66 serij obveznic in sé je tako 
za izplačevanje prisojene vojne odškodnine numeriralo 
doslej skupaj 4932 serij, in sicer: 4,600.000 obveznic po 
1.000— dinarjev, 8500 obveznic po 5.000— dinarjev In 
31.450 obveznic po 10.000— dinarjev, ali vseh obveznic 
T nominalnem znesku 4.982,000.000'— dinarjev. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije^ z dne 
81. decembra Ш 1 Ч štev, ëQ7/ÇI£g6, 

Od tega števila obveznic se je razdelilo doslej v 
zameno za izvršne razsodbe osebam, oškodovanim po 
vojni, obveznic v nominalnem znesku in sicer; 

leta 1924. za dinarjev 3.933,799.000— 
leta 1925. za dinarjev 272,093.000— 
leta 1926. za dinarjev 44,019.000— 
leta 1927. za dinarjev 154,307.000—, 
leta 1928... za dinarjev 310,136.000— 
leta 1929. za, dinarjev 44,655.000— ••• 
leta 1930. za dinarjev 17,947.000— 
leta 1931. za dinarjev 83,720.000— 

tako da se je izdalo od začetka razdajanja do dne 
31. decembra t. 1. skupaj obveznic v nominalnem znesku 
dinarjev 4.910,676.000-—. 

Ta celotni državni dolg se je zmanjšal proti obveit-
nicam, izdanim do konca tega leta, v proračunskih letih 
1924./192S. do vštetega leta 1930./1931., in sicer; 

1. za nominalni znesek obveznic, 
ki se smatrajo po členu 3. zakona 
o izplačevanju vojne škode za amor
tizirane, z Din 97.960.000— 

2. za nominalni znesek obveznic, 
ki so bile amortizirane z žrebanjem , 
za amortizacijo in ki se izplačujejo v 
gotovini po nominali, z Din 184,646.000— 

3. za nominalni znesek poedinih 
obveznic, ki so zadele dobitek in ki 
so bile s tem amortizirane, z .. . . Din 1,169.000— 

skupaj . I"- . Din 283,775.000--
ki znaša, po odbitku amortizacij, izvršenih v sedmih 
predhodnih proračunskih letih, pri čemer se ne jemljejo 
v poštev obveznice,, amortizirane po členih 3. in 12. 
zakona o izplačevanju vojne škode v tem letu, ki je njih 
nominalni znesek označen pod II., ta dolg na dan 
81. decembra t. 1. nominalnih Din 4.626,901.000-—. 

V to vsoto spada tudi nominalni znesek obveznic za 
70,513.000— dinarjev, kolikor je na osnovi zakona o 
jemanju iz prometa in uporabi potrdil in bonov za repa
racije, izdanih po členu .11. zakona o izplačevanju vojne 
škode, izdanih v tem.letu obveznic za izplačilo; potrdi^ o 
neizdanih bonih za reparacije in bonov za reparacije. 

II. ' ' 

V tem letu so se _prejele in vzele iz prometa obvez
nice, in sicer: 

1. za nabave blaga, izvršene na -
račun reparacij po mirovnih pogod
bah iz držav, obsojenih na povračilo 
vojne škode, po čl. 3. zakona o izpla- ^ 
čevanju vojne škode v nominalnem 
znesku Din 75,182.000—. 

2. na podstavi točke 7. člena 14. : 

finančnega zakona za proračunsko 
leto 1981./1932.: . l 

od zapadlih varščin ^ obveznicah • 
vojne škode . . . . * . . . . Din 535.000-^ 

na račun državne gotovine v ob
veznicah vojne škode, ki se smatrajo 
prav tako za amortizirane po členu 3. 
zakona o izplačevanju vojne škode . Dio 1.000'т4 

3. od oddelka za kataster in po- ;, 
sestva, odseka za sekvestér, — na 
račun izplačila posojil, dobljenih i» 
eeivestriranib p^oseates » , , . « P i a 44.0QQ—* 
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V tem letu 1931. so se do konca meseca decembra 
prejele in iz prometa vzele obveznice, ki spadajo v amor
tizacijo, skupaj v nominalnem znesku Din 75,762.000'— 

ni. : 
Od skupnega nominalnega zneska obveznic za 

4.910,676.000— dinarjev je bilo amortiziranih v prejš
njih letih in v tem letu nominalnih 359,537.000— dinar
jev in je treba vzeti za izplačilo kupona št. 8 v poštev 
samo obveznic za nominalni znesek 4.551,139.000— 
dinarjev. 

Ker znaša po ostanku'dolga na dan 31. decembra 1931. 
anuiteta 176,825.720-— dinarjev, od teh 63,047.245— 
dinarjev na amortizacijo, bi zadoščale obveznice v znesku 
75,926.000— dinarjev, amortizirane po členu 3. zakona o 
izplačevanju vojne škode, in one, ki zadenejo dobitke, za 
amortizacijo in bi to leto niti ene obveznice ne bilo treba 
amortizirati ž žrebanjem. • » • ' . 

Kljub temu sem odločil, da se amortizira to leto 
36 serij, za kolikor-serij je določen kredit za amorti
zacijo v gotovini in se bo potemtakem amortiziralo v 
proračunskem letu 1931./1932.: 

1. v obveznicah, ki se smatrajo 
po členih 3. in 12. zakona b izplače
vanju vojne škode za amortizirane, 
v nominalnem znesku . . . . . . D i n 75,762.000— 

2. v obveznicah, ki se morajo 
amortizirati z žrebanjem, za nomi
nalni znesek Din 36,000.000— 

3. v obveznicah, ki zadenejo do- ' 
bitke, za nominalni znesek . . . . ^ Din 164.000— 
skupaj ob veznic v nominalnem znesku Din 111,926.000— 

Vrednost obveznic pod 3., ki se bodo amortizirale z 
Žrebanjem po tem načrtu, se zmanjša za 24 obveznic, 
kolikor jih je zadelo dobitke na šestem žrebanju in se 
niso izplačale, so pa bile izkazane v načrtu za sedmo 
žrebanje za amortizirane. 

iv. . • • . - . • 

Žrebanje obveznic za amortizacijo se bo vršilo sklad
no s členom 2. zakona o izplačevanju vojne škode, po 
serijah, t. j . vseh 1000 številk dotične serije od 1 do 1000. 

Potemtakem se mora amortizirati z žrebanjem sku
paj 86 eelih serij. 

V. 

Žrebanje 36 serij, odnosno 36.000 teh obveznic za. 
amortizacijo se mora izvršiti dne 16. januarja 1932. j 

Naknadno žrebanje, za amortizacijo, kolikor.bi bilo; 
zanje potrebno, se mora izvršiti đne.21., odnosno 25. ja-; 
nuarja 1932., 

.,-., VI. . ' . . " _ • j 

Žrebanje obveznic za dobitke se bo vršilo skladno s;. 
Členom Б. zakona o izplačevanju vojne škode pö serijah, 
in številkah. ' 
' Obveznice, ki se amortizirajo z žrebanjem v mesecu : 

januarju 1932., kakor tudi one, ki se smatrajo po členu S. 
zakona za amortizirane, ne igrajo za dobitke. 

,-..-,. ' V I I . '-.v-- ] 
Dobitkov je 188. ' 
Ker je leto 1932. sodo, so dobitki skladno s členom Б. : 

«•kona o izplačevanju vojne Škode tHai. , i 
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1 dobitek 1,000.000-— Din 1,000.000— 
2 dobitka po 500.000— „ 1,000.000— 
б dobitkov po 200.000— „ 1,000.000— 

10-dobitkov po 100.000— „ 1,000.000—-
20 dobitkov po 50.000-— „ 1,000.000—' ' 
50 dobitkov po 20.000— „ 1,000.000--^ 

100 dobitkov po 10.000— „ 1,000.000'—'" 
188 dobitkov skupaj . . Din 7,000.000— 
Zgoraj omenjene dobitke zadenejo obve/nice po 

vrsti, kakor se izžrebajo. 

' -• VIII.- . . . . . .v 

Žrebanje obveznic za dobitke se začne dne 16. fe
bruarja 1932., naknadno pa se izvrši dne 20., odnosno 
23. februarja 1932., kolikor bi bilo potrebno. 

I X . • • ' ; 

Na podstavi pooblastitve po členu 12. zakona o pro
računskih dvanaj3tinah za mesece april, maj, junij in 
julij 1925. ter skladno s členom 2. pravilnika, kako je 
dajati v promet obveznice loterijske 2VJ>-% državne rente 
za vojno škodo po 5000— in po 10.000— dinarjev, se je 
doslej vzelo iz prometa in uničilo. 951.755 obveznic po 
1000— dinarjev in njih nominalna vrednost 951,755.000 
dinarjev se je zamenjala za 44.409. obveznic po 5000— 
dinarjev in za 72.971 obveznic po 1Ó.O00-— dinarjev. 

Ker se uporabljajo te obveznice po 5000— in 
10.000-— dinarjev v nominali tudi za izplačilo izvršnih 
razsodb o vojni škodi, se je dalo doslej v promet z 
zameno, kakor tudi z izplačilom izvršnih razsodb, skupaj 
47.909 obveznic po 5000— in 104.421 obveznic po 10.000 
dinarjev т nominalnem znesku 1.283.755.000— dinarjev. 

X . - .'"• -, '•/'• , ; _ , \ : 

Skladno s členom 4. zakona o izplačilu vojne Škode: 
1. zastara pravica, vnovčevati obveznice, amortizi

rane, pri tretjem žrebanju za amortizacijo, ki se je iz
vršilo leta 1927., dne 1, marca 1932. 

Od teh obveznic izvestno število obveznic poedinih 
številk serij: 359, 362, 416, 494, .532, 536, 607, 635* 654, 
698, 1039, 1050, 1212, 1455, 1483, 1522, 1725, 1774, Ì84Ó, 
3328, Ö508, 3662, 3727, 3779, 3820, 3841, 3924, 3974 in 4246 
še ni bilo predloženo v izplačilo. 

Skrajni'rok za predložitev v izplačilo je dan 29: fe
bruarja 1932., ker izgubijo od dne 1. marca 1932. te amor
tizirane obveznice vsako'vrednost, ter jih državni uradi 
po tem roku ne smejo, nifi hraniti niji sprejemati.za 
kavcijo ali za. kakršnokoli drugo garancijo! 

2. Pravica, vnovčiti : obveznice, amortizirane pri 
prvem in drugem žrebanju, za amortizacijo, ki se jfe iz
vršilo leta 1925. in 1926., je zastarala dne 1. marca 1930., 
odnosno dne 1. marca 1931., in so postale te obveznice 
kot zastarane z vsemi svojimi kuponi vred neveljavne in 
izgubile vse pravice in zakonske; ugodnosti teh obveznic. 

Od teh .obveznic.serij: 3, 62, 138, 159, 214, 284, 404, 
407, 408, 555, 633, 796, 816, 1240,, 1654, 1753, 1838, 185S," 
1868,. 20X5, 2295, 2408, 2567, 2579, 2634, 2635, 2661, 2676, 
2696, 2775, 2805,, 2882, 3045, 3180, 3215, 330J, 3315, 3486, 
3538, 3642, 3653, 3685, 3761, 3875, 4066, 4143, 4212 in 4342 
poedine številke še niso predložene v izplačilo. 

• Zato se te obveznice in njih kuponi ne izplačujejo 
več, niti se ne morejo kupovati za pupilarne, sklade, 
sprejemati za kavcijo, uporabljati za fonde, ustanove 

•y 
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(zadužbine) in depozite javnih blagajn; z njimi se ne 
morejo plačevati predmeti, kupljeni iz vojnega plena, 
kakor tudi ne predmeti, dobljeni za reparacije; z njimi 
se ne morejo poravnavati posojila, sprejeta v denarju iz 
sredstev, dobljenih iz sekvestriranih posestev ali drugače, 
niti ne polagati kot kupnina za posestva brez lastnikov. 

3. Pri četrtem, petem, šestem in sedmem žrebanju, 
ki se je opravilo 1. 1928., 1929., 1930. in 1931., so se 
amortizirale obveznice, ki nosijo serije: 

58, 94, 115, 129, 137, 151, 209, 241, 265, 527, 614, 628, 
734, 739, 780, 854, 930, 948, 1034, 1110, 1146, 1159,' 1241, 
1248, 1318, 1352, 1378, 1438, 1485, 1556, 1695, 1702, 1731, 
1749, 1806, 1823, 1873, 1896, 1943, 1966, 1979, 2036, 2040, 
2074, 2076, 2197, 2203, 2320, 2339, 2342, 2353, 2362, 2366, 
2368, 2369, 2414, 2421, 2495, 2529, 2537, 2618, 2623, 2660, 
2973, 2976, 3006, 3053, 3070, 3106, 3150, 3159, 3175, 3189, 
3219, 3273, 3435, 3442, 3471, 3523, 3544, 3577, 3588, 3729, 
3760, 3803, 3843, 3942, 3960, 3981, 4005, 4020, 4119, 4145, 
4166, 4227, 4318, 4325, 4333, 4339, 4340, 4355, 4393, 4413, 
4430, 4440, 4491, 4500, 4605, 4621, 4647, 4652, 4660, 4824, 
4828. 

XI. 

Po členu 5. zakona o izplačevanju vojne škode za
starajo nedvignjeni dobitki v enem letu. Po tej zakonski 
odredbi zastarajo dobitki, izžrebani pri sedmem, žreba
nju meseca februarja 1931., dne 15. februarja 1932. in se 
po tem roku ne morejo vnovčiti. Nevnovčenih dobitkov 
je še 35 in obveznice, ki so zadele te dobitke, nosijo te-le 
serije in številke: 
serija številka dinarjev serija številka dinarjev 
2Ò59 526 500.000— 1764 370 5.000— 
2502 193 50.000— 1962 574 5.000— 
4693 443 50.000— 1983 227 5.000— 

997 854 25.000— 2054 761 5.000— 
1928 39 . 25.000— 2142 978 5.000— 

71 685 10.000— 2502 1 5.000— 
704 349 10.000— 2631 172 5.000— 
1025 36 10.000— 2756 457 5.000— 
1406 645 10.000— 2908 476 5.000— 
1887 510 10.000— 3621 757 .5.000— 
2694 39 10.000— 3795 784' 5.000— 
3398 114 10.000—- 4467 904 5.000— 
583 929 5.000— 4510 379 5.000— 
975 426 5.000— 4642 21 5.000-— 
1226 110 5.000— 4701 967 5.000— 
1448 705 5.000— 4753 972 5.000— 
1543 148 5.000— 4f64 413 5.000— 
1609 220 5.000— 

XII. 

Imetnikom obveznic loterijske 1%'% državne rente 
za vojno škodo priporočam, da izza dne 16. januarja 1932. 
ne prodajo svojih obveznic, dokler se ne uverijo iz 
>Službenih novin« in uradnih list, ki jih pošilja oddelek 
za državne dolgove in državni kredit vsem občinskim 
sodiščem in vsem finančnim ustanovam, da se lijih ob
veznice niso amortizirale pri Žrebanjih dne 16., 21. in 
25. januarja, in o tem. ali niso zadele dobitka pri žreba
njih dne 16., 20. in 23. februarja1932. 

Minister za finance 
dr. Mil. R. Borđević e, r. 

•••. 

26. 

Odločba. 
Po pokazani potrebi, da se izpremene in dopolnijo 

izvestne odredbe,pravilnika o ureditvi prometa z devi
zami in valutami z dne 7. oktobra 1931., in na predlog 
Narodne banke kraljevine Jugoslavije 

odločam'.* 
Pravilnik o ureditvi prometa z devizami in valutami 

z dne 7. oktobra 1931.** se izpreminja in dopolnjuje 
tako-le: 

Člen 3.: drugi in tretji odstavek se izpreminjata iu 
se glasita: 

»Pooblaščene banke smejo prodajati plačilna sred-
3tva v inozemstvu samo na podstavi rednih uvoznih do
kumentov — izvirnih faktur in dotičnih carinskih dekla
racij — o že uvoženem blagu, če se obenem predloži po
trdilo o protokolaciji firme, odnosno o obrtnem listu ka
kor tudi o plačanem davku za prejšnja leta in za minulo 
polletje tekočega leta. 

Pooblaščene banke smejo sprejemati zaradi izpriča-
nja plačilnih sredstev, prodanih v inozemstvu, samo one 
uvozne deklaracije, ki so izdane izza dne 1. januarja 
1932., z dotičnimi izvirnimi fakturami vred, prejšnje de
klaracije in fakture pa samo po predhodni odobritvi 
Narodne banke. 

Na uvozne dokumente, izvirne fakture in carinske 
deklaracije, pritisne pooblaščena banka štampiljko: >Iz-
pričano za vsoto . .. v . . .,« in pristavi datum in podpis 
pod bančno štampiljko. 

Če je treba plačati blago v inozemstvu naprej, t. j . 
pred uvozom, з т е dajati Narodna banka dovolitve za na
bavo inozemskih plačilnih sredstev po predhodno pred
loženi in obrazloženi pismeni vlogi in mora v tem odo-
brilu določiti najskrajnejši rok za izpričanje.« 

Člen 4.: poslednji odstavek se izpreminja in se glasi: 
»Razen teh inozemskih plačilnih sredstev smejo naši 

državljani nesti s seboj iz države v našem denarju samo 
do 2.000 dinarjev.« 

člen 6.: določeni minimum za zavarovanje valute v 
znesku 5.000— dinarjev je znižan na 1.000—.dinarjev z 
naredbo št. II.-120.360, »Službene novine« št. 258 z'dne 
4. novembra 1931.*** 

Dodaja se nov odstavek,in se glasi: 
»Izvozniki so dolžni, ko zahtevajo potrdilo o zavaro

vanju valute, predložiti tudi potrdilo o plačanem davku 
kakor uvozniki pri nakupu deviz.« 

Člen 7. se izpreminja in se glasi: 
»Po vseh predmetih zavarovanja valute ima Narodna 

banka pravico, da odkupi,80%. zavarovanega zneska. Po
temtakem mora vsak pooblaščeni zavod takoj po preje
mu, ponuditi Narodni banki 80% zneska vsake izvoz-
niške devize in valute, uvožene iz inozemstva, ostanek 
20%. pa prodati istega dne na borzi in Narodno banko 
pismeno obvestiti, na kateri ponujeni odkup se ta pro
daja nanaša (da je valuta uvožena iz inozemstva, se do
kaže s potrdilom uvozne carinarnice). 

• >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
1. januarja 1932., št. 1/1/2. 

> ** >Službeni list« št. 432/63 iz leta 1931. 
••* >Službeni list* št. 620/70 iz leta 1931, 

'•% 
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Devize, dobljene v inozemstvu za izvoženo blago, za 
katero ni določeno zavarovanje valute, se morajo pre
dati takoj v celoti pooblaščenim bankam zaradi prodaje 
na domačih borzah.« 

Člen 14. se izpreminja in se glasi: 
»Nalogi za prodajo deviz iz inozemstva zato, da se 

ostvari svobodna dinarska terjatev, t ad i u£vi: 
ki izvirajo iz posojil v inozemstvu in vse druge devize 
na katerikoli podstavi, razen primerov iz drugega od
stavka člena 7. pravilnika, se morajo ponuditi v celoti 
Narodni banki v odkup.« 

Člen 15. se izpreminja in se glasi: 
»Dopušča se nakazniški promet in promet denarnih 

pisem po pošti z inozemstvom do vrednosti 3.000 dinar-
. jev samo enkrat na mesec; vsakdo pa, ki bi se s tujim 
imenom izmikal tej,odredbi, se kaznuje s kaznimi, dolo
čenimi v zakonu o kazenskih odredbah.«* 

Na osnovi člena 21. pravilnika o ureditvi prometa z 
devizami in valutami se izdaja po vprašanjih, ki so se 
pojavila, naslednje 

pojasnilo : 
1. Kontrolniki za uvoznike in izvoznike se vodijo 

kakor prej po starih obrazcih in po navodilih Narodne 
banke. 

2. V krajinah, kjer nadomeščajo obrtni listi proto-
kolacijo firme, se smejo sprejemati ti listi namesto pro-
tokolacije pri prodaji deviz in izdajanju potrdil o zava
rovanju valute. 

3. Ce ne izpriča izvoznik ali uvoznik dane zaveze 
glede roka, morajo prijaviti pooblaščene banke vsak tak 
Primer ministrstvu za finance najkesneje v treh dneh, 
ko mine rok, določen za izpričanje. 

Prošnje za podaljšanje roka za izpričanje zaveze je 
pošiljati ministrstvu za finance po pooblaščeni banki, 
kateri se je zaveza dala. 

4. Izvozniške devize in valute, na katere Narodna 
banica ne reflektira in ki s e n a treh zaporednih borznih 
sestankih na domaČih borzah ne morejo prodati, se 
smejo na podstavi posebne odobritve ministrstva za 
finance izvoziti iz države zaradi prodaje v inozemstvu, 
dobljeno povratno vrednost pa je uvoziti v državo in 
ponuditi Narodni banki v odkup. 

5. Samo Narodna banka sprejema vse valute v od
kup in v zameno za čeke. Če Narodna banka ne reflek
tira nanje, se je obrniti na ministra za finance za poobla
stitev, da se izvozijo te valute iz države zaradi prodaje. 

6. Za potrebna plačila prevoznih stroškov za uvo
ženo ali izvoženo blago po 1. januarju 1932. se sinejo 
prodajati tuja plačilna sredstva na podstavi dotičnih 
rednih dokumentov (tovornih listov in pod.) v valuti 
države, kjer je treba plačati prevozne stroške. Banka 
pritisne na dokumente štampiljko: »Izpričano za 
v soto.. .«, i n pristavi datum in podpis. 

7. Banke, ki se bavijo z izvozom, ne smejo same 
Pri sebi zavarovati valute, ampak morajo to storiti pri 
Narodni banki in njenih podružnicah. 

8. Izplačilo povratnih vrednosti za devize, na katere 
reflektirajo Narodna banka in njene podružnice, se vrši 
Preko žirovnega računa dotične pooblaščene banke, in 
.*° tekbj, ce ima dotična banka zadosten depot pri Na-

* »Službeni liste š t 428/63 iz leta 1931. 

rodni banki, drugače pa po vplačilu, t. j . šele po poročilu 
inozemskega korespondenta Narodne banke, da ji je 
dotični znesek odobren. 

9. Izhodne carinarnice morajo po izvršenem izvozu 
blaga vrniti ukoriščena potrdila pooblaščenim bankam, 
ki so jih bile izdale. 

10. Inozemci, ki izvažajo blago iz naše države, mora
jo predhodno uvoziti devize ali nabaviti svobodne dinar
je po členih 8. in 9. pravilnika in dobe od pooblaščenih 
bank potrdila po obrazcu Č; v teh mora biti mimo osta
lega označeno, da je blago plačano. 

Pooblaščene banke morajo strogo paziti na to, da 
se izdajajo potrdila bodisi inozemcem, bodisi našim 
državljanom za blago, kupljeno za svobodne dinarje, ki 
niso nastali pri tej banki, samó, če je izjavila druga 
domača pooblaščena banka, .po,kateri so bili dinarji 
nakazani, pismeno, da predstavljajo ti dinarji svobodno 
dinarsko terjatev po členu 8. pravilnika (označba s 
štampiljko ne zadošča). 

11. Izkaze o prodaji deviz in valut je pošiljati Na
rodni banki v Beogradu ob koncu vsakega meseca, naj
kesneje pa do 10. dne prihodnjega meseca za minuli 
mesec., ' ' 

12. Čeki, akreditivi, izplačila in pod. v tuji valuti 
se izplačujejo praviloma samo v dinarjih; po odobritvi 
Narodne banke pa smejo biti izplačani tudi v izvirni 
valuti ali s čekom, ki se glasi na to valuto. 

13. Efektivni dinarji se smejo pošiljati v inozemstvo 
samo po Narodni banki. 

14. S svobodnimi dinarskimi terjatvami se ne smejo 
kupovati devize na domaČih borzah brez posebne odo
britve ministrstva za finance-ampak samo v inozemstvu. 

15. Ob prenosu svobodnih dinarskih terjatev od ene 
banke na drugo se mora postaviti v besedilo pisma 
označba: »svobodna dinarska terjatev«. ( 

16. Tranzitni potniki, ki potujejo skozi našo državo, 
smejo na meji vzeti s seboj vsote, ki so jih prisesli s 
seboj v državo, in zameniti prineseno,valuto za drugo 
in to vzeti s seboj iz države, če se zapiše zamena v potni 
list, ako so prijavili ob prihodu v našo državo obmej
nemu carinskemu oblastvu prineseno valuto in dobili 
o tem potrdilo bodisi v potnem, listu bodisi posebej. 

17. Devize ali valute se v notranjem prometu ne 
smejo zamenjavati po pooblaščenih bankah in poobla
ščenih menjalnicah za druge devize ali valute, razen če 
gre za tranzitne potnike. 

; 18. Trgovanje s kovanim zlatim denarjem: z.napo 
Ieondori, turškimi lirami in ostalimi zlatniki, se smatra 
za trgovanje z valutami v notranjem prometu in v trgo
vini s kovanim zlatim denarjem se mora postopati kakor 
z vsako drugo valuto. 

19. Denarnim zavodom in menjalnicam se prepove
duje tezavrirânje in kopičenje deviz in valut zaradi 
spekulacije in se prepovedujejo tudi vse operacije, ki 
gredo za tem, da vplivajo neugodno na vrednost dinarja. 

Ta pojasnila so sestavni del pravilnika o ureditvi 
prometa z devizami in valutami z dne 7. oktobra 1931. 

Oddelek za državno računovodstvo in proračun naj 
objavi to odločbo v »Službenih novinah«. 

V Beogradu, dne 31. decembra 1931.; št. 145.300/11. 
, Minister za finance 

dr. Mit R. Đorđević s. c 
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27. 

Odločba.1 

Na predlog univerze v Beogradu štev. 5119 z dne 
9. decembra 1931. 

odločam: 
Člen 4. pravilnika, kako se vzdržujejo klinike medi

cinskih fakultet, kolikor imajo poleg proračunskih dota
cij lastne dohodke, P. br. 16.705 z dne 6. oktobra 1928.,* 
se izpreminja in se glasi: 

Člen 4, 

Za oskrbovanje bolnikov na vseh klinikah se uvajajo 
trije razredi. Za I. razred je treba plačevati na dan po 
120 Din, za II. razred je treba plačevati na dan po 
90 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 
III. razred se plačuje na dan po 40 Din. 

Te izpremembe stopijo v veljavo od dne, ko se raz
glase v >Službenih novinah«. 

V Beogradu, dne 21. decembra 1931.; P. br. 57.320. 
Minister za prosveto 
B. Haksimovié s. r. 

28. 

Odločba.8 

Na podstavi členov 2. in 3., točke 12., člena 5. in 12. 
zakona o ureditvi vrhovne državne uprave,* § 12. uredbe 
o razdelitvi predsedniš,tva ministrskega sveta in mini
strstev na oddelke,» člena 1. uredbe o organizaciji 
rudarske stroke z dne 27. julija 1921., člena 1. in v zvezi 
s členoma 20. in 30. rudarskega zakonika ter po izkazani 
potrebi in izjavi rudarskega odbora 

odločam: 
da se smejo geofizična raziskovanja priznati kot rudo-
sledna dela, na kojih podstavi se smejo podaljševati 
proste in izključne rudosledne pravice, s sledečimi 
pogoji: 

1. da mora predložiti tvrdka, ki namerava vršiti 
geofizična raziskovanja, potrdilo rudarskih oblastev tiste 
države, v kateri ima stalno obratovališče, da je poobla
ščena, izvrševati geofizična raziskovanja; 

2. da trajajo geofizična raziskovanja najmanj 15 dni, 
da se morejo priznati kot ekvivalent obsega rudoslednih 
del, ki jih predpisuje rudarski zakon za podaljšanje 
proete in izključne pravice; 

1 >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
1. januarja 1932., št. 1/1/3. 

* >Uradni list« št. 376/111 iz leta 1928. 
* >Službene novine kralevine Jugoslavije« z dne 

Б. decembra 1931., štev. 285/ХСШ/в8в. 
«IZakon glej >Uradni liste štev. 140/38 iz 1. 1929. 

;« Uredbo glej >Uradni liste štev. 205/50 iz 1. 1929. 
. Uredfeo glej >UrMfti Шк àie*. Ш Ш J* L №U 

3. da pojde strokovni komisar oddelka za rudarstvo 
na mesto samo na stroške rudosledca in da ugotovi pri-
četek in konec geofizičnega raziskovanja; 

4. dà mora rudosledéc predložiti izvleček iz poročila 
o delovanju in posledku geofizičnega raziskovanja z 
načrti, odnosno kartami, na katerih morajo biti točno 
označeni kraji, kjer so se vršila geofizična raziskovanja. 

V Beogradu, dne 26. novembra 1931., R. štev. 3848. 
Minister 

,' . ,. za šume in rudnike, 
Šibenik s. r. 

29. 

Na podstavi člena 20. zakona o merah, njih rabi v' 
javnem prometu in nadzorstvu nad njimi* ter § 1. zakona 
o izpremembi „in dopolnitvi tega zakona** predpisujem 

pravila 
o obliki, sestavi in načinu, po katerem 
se oznamenujejo stekleni baloni in o 

mejah njih točnosti.*** 
" Člen 1. 

Stekleni baloni, v katerih se po njihovi • prostornini 
kupujejo ali prodajajo tekočine, morajo imeti mejo mere 
in znak prostornine ter s© morajo uradno pregledovati in 
žigosati. • ' • > . ; • : • •v-

Steklenih balonov, ki služijo kot prometne ali skì'a'd'i-
ščne posode, ne zadenejo predpisi teh pravu. Taki1 baloni 
pa ne smejo imeti znaka mere in prostornine. 

Dovoljene velikosti. 
Člen 2. 

Prostornina steklenih balonov sme biti od 3 do 50 
litrov. 

Shov? oblika in sestava. 
Cten 3. .. , . 

1. Stekleni baloni se smejo izdelovati samo iz pro
zornega stekla v obliki steklenic e kratkim vratom. Kot 
prozorno steklo ee smatra ono, skozi katero se more vi
šina tekočine brez dvoma ugotoviti, ter znak mere, pro
stornine in uradni žig lahko spoznati. 

2. Če so stekleni baloni "oviti s šibjem, mora biti to 
tako napravljeno, da se lahko brez težave vidijo in spo
znajo znak mere, oznamenilo prostornine in uradni žig. 
V ta namen mora ostati neovit ali na kak drug primeren 
način pristopen tisti del vratu, na katerem so ti znaki 
in kamor se pritisne uradni-žig. 

3. Glede velikosti premera vratu steklenih balonov 
se ne predpišejo-"nikakršni pogoji. 

Dznamenovanje, 
Člen 4. 

1. Prostornina staklendli balonov se oznamenuje y 
bližini znaka mere z zakonitimi kraticami z brušenjeja? 

* Zakon glej >Uradrii list« štev. 252/70 iz 1; 1928. 
** Zakon glej >Službeni list« štev. 561/74 iz 1. 1981. 

*** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« » doe 
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jedkanjem ali s stiskanjem. Crta, ki določa mejo mere, 
mora biti dolga vsaj en centimeter in mora biti oddaljena, 
neglede na prostornino, od odprtine vratovega vrha to
liko, da je vedno nižji od spodnje ploskve zamaška, s 
katerim se balon zapira. Pri balonih za 20 in več litrov 
ee mora prostornina označiti ,z decimetri; pri manjših 
pa s centimetri. 

2. V bližini znaka mere ali uradnega žiga se ne sme 
posta-viti nikak okrasek, ki ovira jasno spoznavanje zna
kov mere in prostornine, odnosno žiga. 

Dovoljeni odstopki. 

Člen 5. 
Prostornina steklenih balonov se določi s točnostjo 

l/200tega dela na njih označene prostornine-

Žigosanje. 

Člen 6. 
Uradni žig se napravi poleg črte, ki označuj« mejo 

mere. 
Копбпе odredbe. 

Člen 7. 
Steklenih balonov ni treba občasno pregledovati in 

Žigosati. 
Člen 8. 

1. Stekleni baloni, ki se uporabljajo v namenu, do
j e n e m v členu 1. teh pravil, in se zatečejo, ko dobe ta 
Pravila moč, nežigosani, se morajo predložiti v pregled 
*ђ Žigosanje najkesneje do 31. decembra 1932. 

2. Stekleni baloni, izdelani po dosedanjih predpisih, 
ee jemljejo v pregled in žigosanje najkesneje do 31. mar
ca 1932. 

Člen 9-
Ta pravila dobe moč z dnem razglasitve v »Službenih 

abvinah«. . . . 
S tem dnem nehajo veljati odredbe členov 69. in 70. 

reda o merah za Bosno in Hercegovino. 
V Beogradu, dne 10. novembra 1931., štev. 7126/931. 

Minister 
za trgovino in industrij» 

dr. K. Kumanudi s. t 

80. 

Odločba. 
Na podstavi 21ena 20. zakona o merah, njih rabi v 

javnem prometu in nadzorstvu nad njimi* 

odločam:-'* 
da ee izvrše v pravilih o obliki, sestavi in o naSLnu, 

P» katerem ee oanadujejo rimske tehtnice***, te-le izpre-

Ko dobe ta pravila moč, se sprejemajo v pregledor 
vanje in žigosanje rimske tehtnice, izdelane po prejšnjih 
predpisih (odstavek 2., člena 4 ) , ki se uporabljajo v jav
nem prometu,. samo tedaj, če imajo uradni žig iz leta 
1932., ali kakega prejšnjega leta. 

Člen 4. se izpremeni in se glasi: 
Ta pravila stopijo v veljavo in dobe obvezno mož 

dne 1. julija 1932. 
S tem dnem nehajo veljati odredbe člena 84- reda e 

merah za Bosno in Hercegovino; člena 65. reda o merah 
za Hrvatsko in Slavonijo in naredba madžarskega mini
strstva za trgovino z dne 2. decembra 1911., štev. 84572. 

Ta določba dobi moč z objavo v >Službenih novinah«. 
V Beogradu, dne 2. decembra 1931., štev. 7480/931. 

Minister 
za trgovino in industrijo 

dr. K. Kumanudi s. t. 

Clea 3. ee izpremeni in ee glasi: 

~~* Zakon glej >Uradnl liste štev. 252/70 Iz 1. 1928. 
** >Sluïbene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

6. decembra 1981., Stew. 28б/ХСШ/667: ^ 
•** Е^ЈЈЈД già >8ШШ Ш± Štev. Ш J« L 1№> 

31. 

Odločba. 
Na podstavi § 4. in 8. zakona p ureditvi službe kon

troliranja meril in dragocenih kovin pri občih upravnih 
oblastvih* in v sporazumu z ministrom za notranje posle 

odločam:** 
Člen 1. 

Postaje za kontrolo sodov so: 

I. V Dravski banovini: 
a) v sestavi : oddelka kontrole mer v Celju: 1. v Bre^ 

žicah, 2. v Konjicah, 3. v Kozježn, 4. v Krškem, 5. v Ro
gatcu, 6. v Šoštanju, .7. v Sevnici in 8. v Slovënjgradcu; 

b) v sestavi oddelka kontrole mer v Ljubljani: 1. v 
Črnomlju, 2. v Kamniku, 3. v Kočevju, 4. v Kranju, 5. v 
Litiji, 6. v Novem mestu in 7. na Rakeku; 

c) v sestavi oddelka kontrole mer v Mariboru: 1. v 
Borlu, 2. v Gornji Radgoni, 3. v Ljutomeru, 4. v Murski 
Soboti, 5. v Ormožu, 6. v Ptuju in 7:. v Slovenski Bistrici. 

(Pod II. sta navedena dva kraja Savske banovine.) 

Člen 2. 
Pregledovanje in žigosanje sodov opravljajo do 

končne likvidacije tudi ti-le mestni in občinski uradi za 
žigosanje sodov: • ; ' . ' - ' • 

(Pod I. do III. so navedeni uradi v Savski in Du
navski banovini ter v območju uprave mesta Beograda.) 

Člen 3.. 
Mestno in občinsko pristojnost za žigosanje sodov 

nadzira tisti oddelek kontrole mer, v čigar območju je. 

Člen 4. 
Ta odločba dobi moč z razglasitvijo v >Službenih 

novinah«:. 

•'••'•* Zakon glej >Službeni list* It. 459/66 iz leta 1931. 
••'•*• >S$HŽbene novine kraljevine Jugoslavije* z dne 

Ik Mvejnbra. 1 Ш . st, 2 f f i№tXIVß9i , 
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S tem dnem neha veljati odločba z dne 5. marca 
1931:, štev. 1821. (»Službene novine« z dne 19. marca 
1931., štev. 62/XVHI). ' 

V Beogradu, dne 10. novembra 1931., št. 7125/931. 

Minister za trgovino in 
industrijo 

dr. K. Kumanudi s. r 

82. 

Odločba. 
Na podstavi § 1. in 2. zakona o ureditvi službe kon

troliranja meril in dragocenih kovin pri občih upravnih 
oblastvih* 

odločava:** 
Člen 1. 

Sedeži in teritorialna pristojnost oddelkov kontrole 
mer se določijo tako-le: 

I. V Dravski banovini. 

P r i s r e s k e m. n a č e l s t 
1. v Celju z območjem, ki obsega politične sreze: 

brežiškega, celjskega z mestom Celjem, gornjegrajskega, 
konjiškega, krškega, laškega, šmarskega in slovenj-
graškega; 

2. v Ljubljani z območjem, ki obsega politične sreze: 
črnomeljskega, kamniškega, kočevskega, kranjskega, li
tijskega, logaškega, ljubljanskega z mestom Ljubljano, 
metliškega, novomeškega in radovljiškega; 

3. v Mariboru z območjem, k i obsega politične sreze: 
dolnjelendavskega, dravograjskega, ljutomerskega, Mari
bor, desni breg, Maribor, levi breg z mestom Mariborom, 
murskosoboškega in ptujskega z mestom Ptujem. 

(Pod II. do IX. slede Savska, Vrbaska, Primorska, 
Drinska, Zetska, Dunavska, Moravska in Vardarska ba
novina.) 

Člen 2. 

Dokler se ne ustanove pri sreskih načelstvih, našte
tih v členu 1. te odločbe, potrebni strokovni razdelki (re
ferati) kontrole mer,- obseza teritorialna pristojnost sedaj 
obstoječih oddelkov poleg rednega ̂ začasno tuđi še ta-le 
področja: •< 

(Pod I. do VI. so navedeni oddelki v Savski, Drin
ski, Zetski, Dunavski, Moravski in Vardarski banovini.) 

Člen 3. 

Ta odločba dobi moč z razglasitvijo v »Službenih 
novinah«. 

S tem dnem neha veljati odločba z dne 17. januarja 
1931., štev. 7764 (>Službene novinec z dne 19. marca 
1931., štev, 62/XVJII).. 

V Beogradu, dne-10. novembra 1931., št. 7123/931. 

III. štev. 67974/931. ' Predsednik 
ministrskega sveta, 

Minister za trgovino in minister 
industrijo za notranje posle 

dr. K. Kumanudi s. r. • P. H. Živkovie s. r., 

* Zakon glej >Službeni Hst< št. 459/66 iz leta 1931. 
** >Službene novine kraljevine Jugoslavijo«. % dne 

14. novembra 1931., St, 287^XXXIV/58Ct 

33. 

Izprememba odločbe. 
Na podstavi § 6. zakona o ureditvi službe kontroli

ranja meril in dragocenih kovin pri občih upravnili ob-
lastvih* in v smislu člena 19. zakona o merah, njih rabi 
v javnem prometu in nadzorstvu nad njimi** ter v spo
razumu z ministrom za notranje posle 

odloçam:*** 
da se izvrše v členu 1. odločbe o središčih za občasen 
pregled meril z dne 11. marca 1931., štev. '20H6, (»Služ
bene novine« z dne 2, aprila 1931., štev. 74/XXIII), te-l« 
izpremembe: 

V območju Dravske banovine: 
Na področju oddelka kontrole mer pri sreskem na-

čelstvu v Ljubljani. 
II. skupina. 

1. Črta se srez čabarski s središči: Čabar, Gerovo 
in Prezid; 

2. dodata se nova sreza, in sicer: , ;, 
a) črnomeljski s središči: Črnomelj, Semič in Vinica in 
b) metliški s središči: Gradac, Metlika in Radato-

viči. 
Na področju; oddelka kontrole mer .pri sreskem na-

čelstvu v Mariboru- ' ' ' • ' ' . . 
I. skupina. 

Srez ljutomerski. 
Doda se novo središče:'Štrigova. " ' " ' " ' 
(Slede izpremembe.v Savski, VrbasW, Primorski, 

Drinski, Zetski,,Dunavski, Moravski, Vardarski, banovini 
in v območju uprave.mesta Beograda). 

Te izpremembe dobe moč z razglasitvijo v -»Službenih 
novinah«. 

V Beogradu, dne 10. novembra 193.1., štev. 7124/931. 

t r Minister 
za trgovino in industrijo 

dr. K. Kumanudi s. r. 

34. 

Izprememba 
v pravilih o obliki, sestavi in o načinu, 
po katerem se oznamenujejo uteži, in 

o mejah njih točnosti. 
Na podstavi čl. 20. zakona o merah, njih rabi v jav

nem prometu in nadzorstvu nad njimif . 

odločamttt 

k - • • . ч -

i, sestavi in o načinu, po ka
terem se oznamenjijejo uteži, in o mejah njih točnosti, 
se izpremeni in se glasi: . 

* Zakon glej >Sluibeni list« štev. 459/66 iz 1. Г931. 
** Zakon glej »Uradni list« štev. 262/70 iz 1. 1928. 

***' »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
14. novembra 1931., štev, 267/LXXXIV/692. 

. t Zakon glej »Uradni list« št. 252/70 iz 1. 1928. 
t t »Službene novine kraljevine Jugoslavije« 'ž dne 

26. oktobra 1931., št. 250/LXXVII/535, ob upoštevanju 
popravka v »Službenih novinah« z dne 9. novembra 1981.«, ' 
št. 262/LXXXI/573. — Pravila glej ».Službeni, lisk ät&v, 
11/! iz leta 1932t,. . ..;." ..„•.'.'...!, 
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1. Uteži z duplino za uravnavanje se žigosajo na ko-
vihastem čepu; uteži brez čepa na zgornji ploskvi; uteži 
v obliki ploščice na tisti strani, "kjer; je znak; uteži s če
pom v-obliki vijaka (čl. 5., točka 3.) na okrogli svinčeni 
Ploščici, ki zavaruje vijak zoper navijanje; uteži od 50 in 
2(3 cen t igramo v na tisti strani; kjér'je znak. Uteži manjši 
od 20.centigramov se ne žigosajo; 

2. Pri občasnem pregledu se opremijo z^žigom uteži. 
z duplino za uravnavanje na železnem obroču, odnosno 
na kovinastem čepu; uteži brez.dupline za uravnavanje 
«a zgornji ploskvi, če bi pa tàni ne 'bilo prostora, pa na 
osnovni ploskvi. Pri utežih 50 centigràmov in manjših 
odpade žigosanje pri občasnem pregledu. . 

t a odločba dobi moč 1. januarja 1932. po razglasitvi 
v »Službenih novinah«. 

V Beogradu, dne 22. oktobra 1931., št. 6711/1931. 
Minister za-trgovino in 

,, industrijo 
dr. K. Kumanudi s. r. 

35. 

Izprememba pravilnika 
0 povračilu stroškov ža prenašanje in pre
važanje državnih stvari (instrumentov) 
uslužbencem osrednje uprave za mere in 
difagocene kovine, kontrole mer in drago

cenih kovin in kontrole sodov.* 
Na podstavi člena 11. zakona o osrednji upravi za 

mere in dragocene kovine* in v sporazumu z ministrom 
&a finance 

ipd l'oc a m : j 
da se izpremeni pravilnik o povračilu stroškov za pre-, 
našanje in prevažanje državnih' stvari (instrumentov) 
uslužbencem •• osrednje, uprave za mere in dragocene 
kovine, kontrole mer. in dragocenih kovin in kontrole 
sodov, odnosno dopolni .takq-le:. .. • / 

1. Poslednji odstavek člena ,3.'9e izpremeni in se 
g l a s i : •'•'•. .. -:•,•'/•!•••:.' •- '• " • : - . ' . ; . • 

! !i' >Жако tehnično opremo-je'onorai uslužbenec nositi 
na. službenem potovanju in • če je zaračunano povračilo 
upravičeno, oceiii na podstavi navodil, ki jih je izdala 
osrednja, uprava za mere in dragocene kovine, starešina 
občega upravnega òblasfva, ki'vrši administrativni pre
gled potnih ' računov, ali ki potrjuje pravilnost zaraču-
njenih! stroškov. 

.Službena potovanja, katera opravljajo uradniki 
osrednje uprave za mere in dragocene kovine, ooenja v 
smislu prednjega odstavka osrednja ; uprava; za mere.« 

, 2. člen 8. se izpremeni ter se glasi: 
j »Računi stroškov uslužbencev za prevažanje priprav 

*n instrumentov; sestavljeni v smislu odredb tega pravil-
a î ^ a j ee'predlože krajevni kontroli radi vddiranja samo 
У.ргЈМегШ, kadar padejo v breme .države.rC© morajo pri-

* »SiuaSbené novine kraljevine Jugoslavije* z etoè 
21 marca 1Ш., š t 64/XIX/Ï26. — Pravilnik gl. >Uradni 
^ š b 429/107 i z l e t a , Ш 9 , ,. . . : • ; , ; , • . . 

** Zakon gl. »Uradni lists št, 25J/70..»* ШШ& '" 

vatne osebe plačati te stroške (člen 1., točka 2.), potrjuje 
pravilnost zaračunjenih stroškov starešina občega uprav
nega oblastva. 

Računi stroškov uradnikov osrednje uprave, za mere 
in dragocene kovine se predlagajo krajevni kontroli radi 
vidiranja brez ozira, ali padejo povračila v breme države 
ali privatne stranke. 

Povračila v smislu tega pravilnika se vpišejo v potni 
račun uslužbenca.« 

3. Za členom 12. se vrine nov člen 12. a, ki se glasi: 
^Odredbe členov 10., 11. in 12. veljajo samo v prime

rih, kadar so na službenem potovanju uradniki osrednje 
uprave za mere in dragocene,kovine. Za strokovne re
ferente kontrole mer pri občih 'upravnih oblastvih veljajo 
glede upravljanja depozitov privatnih strank predpisi teh 

; oblastev.« " •' • " . ' . ' • 
Ta odločba dobi moč z objavo v »Službenih novinan«. 
V Beogradu, dne 7. marca 1931., štev. 1404/1931. 

Minister 
za trgovino in industrijo 

i • . Juraj Dcmetrovié s. г. 
Minister za finance 

Stanko Švrljuga s. г. 

36. 

Odločba. 
Na podstavi člena 11. zakona o, osrednji upravi za 

mere in dragocene kovine* ' in V'sporazumu z ministrom 
zà'financë •• ••-;••'; ••, ^••••••:.-. ••.-•.• -- ••'-•• -. • • 

•'•:-"'-'"' - ; ; ; ' o d l o č a m : * * :- .:•. ';"{f; ' •i'/'"; 
da se izpremeni pravilnik, o* povračilu .stroškov za 

prevažanje in, prenašanje državnih stvari (instrumentov) 
uslužbencem osrednje uprave za mere in dragocene ko-
vine, kontrole mer in dragocenih kovin in kontrole so? 
dov — tako-le: 

Točka 1. a), člena 5. se izpremeni in se glasi: 
»a) po 20'— dinarjev fcapostfeščka. do železniške in 

avtomobilske postaje ali do parobrodskega pristanišča 
pri odhodu in prihodu, kakor tudi v vmesnih postajah v 
vseh tistih primerih, kadar ne. pripada uslužbencem po 
veljavnih, predpisih za omenjene razdalje povračilo oseb
nega prevoza.< 

Ta odločba dobi moč z objavo v >Službenih novi-
nah«. 

V Be o g r a d u , ' dne 2. julija 1931., štev. 4374/1931. 
Minister 

za trgovino in industrijo 
. . . : :• . .• ài- K, Kumanudi s. r. 

^Minister za finance . , 
; dr.v Đ. Duhe д^ r. 

• Zakon gl.vUradni Ust« št. 261/70 a l .1928. 
** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

.21. septembra 1931., št. ; 218/LXIX/453. — Pravilnik ц\. 
' >Uf-adni -tiste št. 429/107 iz leta 1931. in >Sh#eni Ust« 
št. 35$ iz leta 1932. .: .V, -
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37. 

Odločba. 
Podaljšanje roka za tokomere. 

Na podstavi člena 49. zakona o merah, njih rabi v 
Javnem prometu in nadzorstvu nad njimi* 

odločam:** 
da se podaljša rok, določen v členu 41. pravil o pre

gledovanju in žigosanju, obliki, sestavi in oznamenovanju 
tokomerov in o nadzorstvu nad njimi*** (>Službene no
vine« z dne 22. decembra 1928., štev. 298—XCVII) do 
konca leta 1933. 

У Beogradu, dne 10. novembra 1931., štev. 7128/931. 

' Minister 
za trgovino in industrijo 

dr. K. Kumanudi s. r. 

38. 

Usvajajoč referat in na podstavi §§ 4. in 6. zakona o 
kontroli zdravil biološkega izvora in člena 11. pravil
nika o nabavi in razpečavanju domačih in tujih bioloških 
proizvodov v domačih javnih zavodih ter v zvezi z 
rešitvijo z dne 19. septembra 1929., S. št. 42.853, 

odobrujem 
cenovnik seruma, ki se izdeluje v centralnem higien-
skem zavodu v Beogradu, predložen po zavodu dne 
30. julija t. 1. pod št. 16.809, in 

odrejam: 
da se morajo tega cenovnika strogo držati vsi lekar
narji, zdravniki in veterinarji, ki imajo priročne lekarne 
v Jugoslaviji. + 

V Beogradu, dne 5. avgusta 1931.; S. št. 14.754. 
Minister za socialno politiko 

in narodno zdravje 
M. Kostrenčić" s. r. 

Cenovnik serumov 
Centralnega higienskega zavoda v 

Beogradu. 
I. Serumi za uporabo pri človeku. 

1. Serum (konjski) zoper difterijo.: 

1000 A. J. 
3000 A. J. 
5000 A. J. 
8000 A. J. 

10.000 A. J. 
15.000 A. J. 

U 2 - 3 
U 4 - 7-Б 
U 5-10 
U 8-10 
U 9-10 
U 9-10 

ccm 
ccm 
ccm 
ccm 
ccm 
ccm 

S g 
e t. a 

ü 
13 — 
18-— 
4 8 -
84'^-

108-— 
144--

о 
a o 

en
a 

tr
oš

 
D

in
 

ü . 
17'— 
23-50 
62-50 

109--
142-50 
187--

<D 

g S 
3 2 

M 
dia 
dibe 
dice 
dide 
die 
diee 

(prof. doza) 

* Zakon gl. >Uradni list« štev. 252/70 iz leta 1928. 
** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

18. novembra 1931., štev. 270/LXXXV/597. 

*•* Pravila glej >üradni list« štev. 239/69 tel. 1929. 
f >Službene novine kraljevine Jugoslavije« i dne 

25. avgusta 1931 u St, 193/LX.II/408, 

2. Serum (ovčji) zoper difterijo: 

1000 A. J. (prof. doza) u 8—10 ccm 27-50 36 '-

3. Serum (konjski) zoper tetanus: 

2500 Int. A. J. (prof. doza) U 3— 5 ccm 13'— 17-— 
12.500 Int. A. J. U 15— 25 ccm 48-— 62-50 
25.000 Int. A. J. U 25— 50 ccm - 72-— 93-50 
50.000 Int. A J. U 50—100 ceffi 120-— 158--

2500 Int. A.J (sušen v ampuli) 18-— 23-50 

4. Serum zoper škrlatinko po Dicku-Docbczu, 

nekoncentriran (antitoksič.en in baktericiden): 
10 ccm 

odia 

tea 
lébe 
tere 
tebe* 
tesa 

20 + 

10 ccm 
20 ccm 

24-— 31-— Skaa 
1 asm 48-— 62-50 ekahe 
Iccrn 6-— 8-— skače 

5. Serum zoper dizenterijo Shiga 

(antitoksiëen in baktericiden) 
18-— 23-50 Criea 
36-- 47-— crisbè 

6. Serum zoper dizenterijo, polvalentem 

:* (anatoksiëen in baktericiden) 
10 ccm 17-- 22--cripa 
20 ccm 33-50 43*50 eripab 

7. Serum zoper streptokoke, polvalenten: 
10 cero . 17-— 22- - Btrea 
20 ccm 3 3 ' 5 0 43-50 strebe 

10 cera 
20 ccm 

a) z d o 
1 ccm 
5 ccm 

10 ccm 
20 ccm 

b) b r e z 
25 cero 
25 ccm 

8. Serum zoper antraks (ovčji): 
2 3 - -
4 2 - -

9. Normalni konjski serum: 

d a t k o m 0-35% t r i k r e z o l a (v 
3-50 
9-50 

14-50 
23--

29-50iantra 
54-50 an trab 

a m p u l a h ) 

4*50 noka 
12-50 nokab 
19-— noko 
29-50 nokad 

d o d a t k a t r i k r e z o l a (v s t e k l e n i č i c a h ) 
i 27-50 56-— nôbka 

47-— 61-90 nobkab 

II. Serum za uporabo pri živalih. 
10. Serum (konjski) zoper tetanus: 

2500 Int. A.J. (prof. doza) U 3— 5 ccm 
2500 Int. A. J. 

12.500 Int. A. J, 
25.000 Int A. J. 
50.000 Int. A.J 

2500Int.A.J. (sušen v ampuli) 

TJ 10— 15 ccm 
Ü 15— 25 ccm 
TJ 25— 50 ccm 
TJ 50—100 ccm 

13--
12'— 
48-— 
72-— 

120--
18--

17-— teva 
15-50 tevab 
63-50 tevae 
95*50 tevad 

156-— teve 
23-50 tevsa 

Serumi, ki se dajo v promet leta 1932. 
Serum zoper škrlatinko po Dicku-Docheza 

koncentriran (antitoksičen in baktericiden): 
10+1 ccm 60-— 78*—Bkaka 

iccrn . M » . 12-50 skakbe 

1. Serum (konjski) zoper difterijo, koncentriran 
(očiščen): 

10.000 A. J . ' TJ 5—10 ccm HO-— 150-—diea 
15.000 A. J. U 5-rlOccm 150-- 190--dteab 

Serumi s poteklim rokom za uporabo se zamenju
jejo na podstavi člena 11. pravilnika o nabavi in raz» 
pečavanju domačih in tujih bioloških proizvodih v do
mačih javnih zavodih** z zneskom 20%. 

* Prav pač — tede. (Op. ur.) 
** >Slujfceni li§t< it, 27.8/45 i* 11930.. 



3. kos Đ5 

39. 

Razpisa.* 
Po&tnpek s svilenimi tkaninami, ki, se izvažajo za 

radi dodelave s pogojem, da se vrnejo. 
Na podslavi čl. 23. in čl. 41. predloga zakona o obči 

oarinski tarifi in zaradi enotnega postopka s svilenimi 
tkaninami, ki se izvažajo v inozemstvo radi dodelave s 
pravico, da se izgotovljene zopet vračajo, dajem sledeča 

pojasnila in navodila: 
1. Oddelek za carine odobri izvoz po predhodni iz

javi ministrstva za trgovino in- industrijo, da se dodelava, 
zaradi katere se prosi odobritev izvoza, ne more izvršiti v 
v državi; 

2. V izvoznih deklaracijah se morajo prijaviti čista 
teža, ki jo ima tkanina v trenutku izvoza, celokupna 
dolžina in številke kosov, v uvoznih deklaracijah pa čista 
teža dodelane tkanine in številke kosov, — v obeh pri
merih po tarifski označbi iz uvozne tarife in z navedbo: 
jè li tkanina iz naravne ali umetne svile, ali je podlaga 
iz ene, votek Da iz druge vrste svile; 

3. Če se izvozi ali uvozi z eno deklaracijo več vrst 
svilenih tkanin, se ' mora vsaka posamezna vrsta pri
javiti po svili, ki se je uporabila, v ločeni-rubriki, in na 
uačin, ki ga predpisuje predhodna točka; 

4. Izvoznik mora oznamenovati Vsak kos tkanine z 
drugo številko, carinarnica pa na vsakem koncu vsakega 
kosa z najmanj enim mokrim žigom, razen v primeru, če 
ima izvozna deklaracija izjavo za večje število žigov, 
tedaj oznamenuje carinarnica oba konca vsakega kosa s 
tolikimi žigi, kolikor se je zahtevalo, številke se smejo 
napraviti na kose z barvo, ki se ne izbriše ali s tarnbu-
riranjem, žig carinarnice pa samo z barvo, ki-se pri do
delavi rie izbriše; 

5. Izvoznik mora predložiti izvozni deklaraciji seznam 
.(specifikacijo) s svojim['podpisom v dvojniku, v katerega 
vpiše v zadevnih rubrikah ločeno številko, težo in. dol
žino vsakega posameznega kosa,, vsoto teže in dolžine 
vseh kosov ter navede obe vsoti z besedami; na pod
stavi tega seznama proveri carinarnica pri izvozu težo in 
dolžino posameznih kosov kakor tudi njih celokupno težo 
in dolžino, ki se je prijavila za izvoz, pri uvozu pa raz
bremeni vsak posamezni kos z vpisom številke in datuma 
uvozne deklaracije; en izvod seznama priključi carinar
nica unikatu, drugega pa duplikatu izvozne deklaracije: 
ta seznam (specifikacija) ima te-le rubrike: zaporedno šte
vilko, težo, dolžino kosov," Številko in datum uvozne de
klaracije, s katero se je blago vrnilo, in opombo; _. . 

6. Pri povratku dodelanih tkanin se mora carinar
nica prepričati, da-li so tkanine iste sestave, kot one, ki 
so se izvozile, in ugotovi samo na podlagi svojih žigov 
njihovo identiteto, t. j . da so prav tiste tkanine, ki se se 
Izvozile; 

7. Kadar nimajo tkanine pri povratku na obeh koncih 
vsakega kosa veaj po en dovolj čitljiv carinski žig, se ne 
пк*е identiteta dokazati z drugimi podatki; . 

6.. Ko je carinarnica ugotovila identiteto tkanin in 
PravUnost prijavljene teže, izterja po uvozni deklaraciji 
15»/o vrednosti žbog izvršenega barvanja ali tiskanja, бе 
P* je tkanina pridobila zbog dodelave tudi na teži in ee 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije* z dne 
!8. novembra 1931* št&vs 270ÌLXXXV/5SO,....'. 

uvozi večja teža kot se je izvozila, se izterja poleg raz
like v teži tudi še carina za neorganske spojitve po šte
vilki 222. uvozne tarife, s katerimi se obremene tkanine; 

9. Vse odobritve, ki so se doslej izdale posamič in 
kolikor so ostale deloma ali celoma neizvršene, nehajo 
veljati v tem smislu, da se mora za neizyožene-<tkahine 
predložiti oddelku za carine nova prošnja, dočim se po
stopek glede izvoženih konča pri povratku tako, kakor 
je to določeno v kateri od teh odobritev. '.••;; 

Ta razpis dobi moč z dnem razglasitve v >Službenih. 
novinah«. 

V Beogradu, 13. novembra Ì931., štev. 39.338/IV. 

Minister za financ* 
\ Dj. Djurić s. r. 

Navodila, kako je jemati deklaracije v poslovanje. 

Opazilo se je, da sprejemajo posamezne carinarnice 
kljub jasni odredbi v četrtem odstavku toč. 22. postopka 
za predlaganje prijav, skladiščnih listov in deklaracij z 
dne 26. januarja 1915-, C. štev. 686. v poslovanje dekla
racije z vpisanimi tarifnimi številkami, dasi vpisujejo ta
rifne številke izključno odrejeni carinski posredniki. 

Zbog takega napačnega postopka je državni svet raz
veljavil s svojimi razsodbami izvestne odločbe oddelka za 
carine, ki so se izdali radi prekrškov in po čl. 166. carin
skega zakona. . ' 

Da se taki primeri ne ponove, 

o d r e j a m : . T 

Da sprejmejo carinarnice v poslovanje samo take 
deklaracije, ki n i m a j o vpisanih tarifnih številk. 

Deklaracije, v katere je predlagatelj vpisal tudi ta
rifno številko, se morajo zavrniti kot nepravilne.. 

Ce bi se tudi po tem pripetilo, da se vzamejo v po
slovanje deklaracije 9 tarifnimi številkami, katere je 
vpisal predlagatelj,- morajo carinarnice pozvati na odgo
vor 4osebo, ki je sprejela deklaracijo od predlagatelja, 
kakor tudi uradnike, ki sestavijq, na podstavi take dekla
racije račune, in jih najstrože kaznovati. 

To velja tudi glede drugih nedostatkov, ,ki bi se v 
čemerkoli pojavili v deklaracijah, ker dajejo državnemu 
svetu povod, da razveljavi tudi tiste odločbe, ki 90 sicer 
stvarno in v vsakem pogledu popolnoma pravilne. 

V Beogradu, dne 16. novembra 1931., štev. 39.4P<3iIV. 

Pomočnik ministra za finance 
dr. Fran Oospodnetić k r. 
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40. 

Ratifikacija 
konvencije za izboljšanje usode 

ranjencev in bolnikov v vojskah za 
vojne* in konvencije o postopanju z 
vojnimi ujetniki,** po kraljevini Ru-

muniji. ** 

. ;švicarsko poslaništvo je z noto od 2. novembra 1931., 
šteVi 28/7,- obvestilo ministrstvo za zunanje posle, da je 
ratificirala vlada kraljevine Rumunije potem svojega 
ministra, v Bernu dne 24. oktobra tega leta konvencijo 
za izboljšanje usode ranjencev in bolnikov v vojskah za 
vojne ter konvencijo p postopanju z vojnimi ujetniki, ki 
eta se sklenili v Ženevi dne 27. julija 1929. 

Pov. štev.. .22457. — Iz ministrstva za zunanje posle 
kraljevine Jugoslavije v Beogradu, dne 6. novembra 1931. 

41. 

Otvoritev 
• Äovih telefonskih zvez.f 

Telefonski promet z vsemi kraji na Madžarskem. 

. .Gospod ijiinister za promet je izvolil odobriti z 
odlokom od 7. novembra 1931., P. T. štev. 91405, da se 
otvori/s 25. novembrom .1931. telefonski promet Kranj 

/—' z vsemi kraji na Madžarskem., ••-.•• '•'••';.'' 
, pristojbina znaša, za našo. upravo za triminutni raz-

• gdvorifkot enoto 1-80 zl. fr., za madžarsko upravo pa po 
kraju na Madžarskem, s katerim se vrši'razgovor.: 

P. T. §tev. 91045. — Iz pisarne ministrstva'za pro
met" (T. T. oddelek) dne 12. novembra 1931.r 

Telefonski promet Tržič — Praga. 
' Gospod minister za promet je izvolil odobriti . z 

odlokom od dne 1. novembra 1931., P: T. štev. 89232, 
da se otvori s 25. novembrom .1931 telefonski promet 
Tržič — Praga. Pristojbina za navaden ražgoVdr 3 minut 
kot enote znaša 5*40 zl.fr. 

P. X. štev. 89.232. •— Iz pisarne ministrstva za pro
met, "telegrafsko-telefonskega oddelka v Beogradu, dne 
11. npvembra 1Ó31. 

' * Konvencijo glej >Službeni list« štev. 612/81. iz 
leta .1931. • . ... ,,. 

4* : Konvencijo glej >Službeni list« štev. 650/88. iz 
leta 1931. 

>**'>Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
14 novembra 1931., štev. 267/LXXXIV/593. 

... t >Službene novine.kraljevine Jugoslavije«;,z dne 
30. novembra 1931u št&v, 28Q£LXXXIXi639, 

Telefonski promet Škofjr Loka, Vrhnika, Borovnica, 
Rakek, Logatec in Zagreb — Villa del Nevoso 

(Italija). 

Gospod• minister za promet je izvolil odobriti z 
odlokom od 13. novembra 1931., P. T. štev. 97.853, da se 
otvori telefonski promet Okolja Loka, Vrhnika, Borov
nica. Rakek in Logatec — Villa del Nevoso s pristojbino 
za navaden razgovor 3 minut kot enote 1-80 zl. franka 
in Zagreb — Villa del Nevoso s pristojbino 2-25 zl. fr. 

Promet se sme pričeti 1. decembra 1931. 
P. T. štev. 97.853. — Iz pisarne ministrstva za pro

met (telegrafsko-telefonskega oddelka) v Beogradu, dne 
16. novembra 1931. 

Telefonski promet več krajev v Jugoslaviji z Zlinom 
na Češkoslovaškem. 

Gospod minister za promet je izvolil odobriti z 
odlokom od 13. novembra 1931., P. T. štev. 99.031, da se 
otvori .telefonski promet med spodaj navedenimi kraji v 
Jugoslaviji in Zlinom ' (Češkoslovaška), ki se sme pri
četi 1. decembra 1931., po sledečih pristojbinah: 

3-90 zl. fr. za navaden 3-minutni razgovor kot ertolo 
med Čakovcem, Domžalami, K rapino, Mursko Soboto, 
Ptujem, Rogaško Slatino, Zlatarjem ter — Zlinom; 

4-35 zl. fr.' za: Bakar, Bled, Crikvenicu, Daruvar, 
Karlovce, Kočevje, Kostarfjico, Kranj, Križevce, Novo 
mesto, Petrinjo, Samobor, Sisak, Škof jo Loko in Tržič 
— Zlin. 

P. T. štev. 99.031. — Iz pisarne ministrstva zà. pro
met (telegrafsko-telefonskega oddelka) v Beogradu, dne' 
17. novembra 1931. ' i . 

Telefonski promet Radeče pri Zidanem mostu —-
Villack, Innsbruck, Graz in Salzburg (Avstrija). 

Gospod minister za' promet je izvolil, odobriti z 
odlokom od dne 13. novembra 1931., P. T. štev. 05.155, 
da se otvori telefonski promet Radeče pri Zidanem mo
stu s spodaj navedenimi kraji v Avstriji, ki se .sme pri
četi 1. decembra 1931., s sledečimi pristojbinami: 

2'70'zl.' fr. za navaden' razgovor 3 minut kot enote 
Radeče pri Zidanem mostu — Villach in Graz; , . . . ! 

3-90 zl. fr. za Radeče pri Zidanem mostu — Salz
burg in ' • .' ' ( . '•'' •'• 

4-35 zl. fr. za Radeče pri Zidanem mostu—Innsbruck. 
: P. T. štev. 95.Ì65/—î'z pisarne ministrstva za pro

met (telegrafsko-telefonskega oddelka) v. Beogradu, dne 
17. novembra 1931. 

Telefonski promet Kranj— Pardubice, Češke 
Budejovice in Brno (Češkoslovaška), 

Gospod minister za promet je izvolil odobriti z 
.odlokom od dne 13. novembra 1931., P. T, štev. 95.152, 
da se otvori telefonski promet Kranj—Pardubice, češke 
Budejovice in Brno (Češkoslovaška),, ki se l tne pričeti 
i. decembra 1931. -

Pristojbina za navaden 3-minutni razgovor kot enoto 
znaša> prometu Kranj—Pardubice in Češke Budejovice 
4-8Ó zl. fr.,. Kranj—Brno pa 4-35 zl.fr. 

P. T. štev. 95.152. — Iz pisarne ministrstva za pro
met (telegrafsko-telefonskega oddelka) v Beogradu,' dne-
18j novembra 1Ш* 
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Telefonski promet Kankovci — z več krnji v Avstriji. 

Gospod minister za promet je izvolil odobriti z 
odlokom od 13. novembra 1931., da se otvori telefonski 
promet z Rankovci ter spodaj navedenimi kraji v Av-

. striji s sledečimi pristojbinami: •• ' 
1-50 zl. fr. za navaden 3-minutni razgovor kot enoto 

Rankovci—Radkersburg, Halbenrain, Mureck, Gleichen-
berjr, Spielfeld, Strass (Steiermark) in Leibnitz; 

2-70 zi. fr. za Rankovci—Wildon in Graz; 
3-90 zl. fr. za Rankovci—Salzburg in 
3-4ó zl. fr. za Rankovci—Wien. . 
Promet se sme pričeti 1. decembra 1931. 
P. T. štev. 95.417. — Iz pisarne ministrstva za pro

met (telegrafsko-telefonskega oddelka) v Beogradu, dne 
!7. noyembra 1931. 

Telefonski promet Rankovci i vsemi kraji na 
Madžarskem. 

Gospod minister za promet je izvolil odobriti z 
odlokom od dne 13. novembra 1931.. P. T. štev. 100.553, 
da se ótvori telefonski promet Rankovci z vsemi kraji na 
Madžarskem, ki se sme pričeti 1. decembra 1931. 

Pristojbina za navaden 3-minutni razgovor kot enoto 
znaša za našo upravo 1-80 zi. fr, za Madžarsko pa po 
^гајч na Madžarskem, s katerim se vrši razgovor. 

P. T. štev. 100.553. — Iz pisarne ministrstva za pro
met (telegrafsko-felefonskega oddelka) v Beogradu, dne 
./•$• novembra 1931. • . ~ 

telefonski promet Beograd. Ljubljana, in Zagreb — 
Frvdlant v (Vohacli (Češkoslovaška). 

Gospod minister za promet je izvolil odobriti z 
odlokom od 13. novembra 1931.', P; T,'štev. 97.501. da se 
°tvori telefonski promet Beograd—Frvdlant v Čechach 
(Češkoslovaška) s pristojbino za navaden 3-minutni raz
govor kot enoto 5-10 zl fr., in Ljubljana ter Zagreb— 
Frydlant y Čechach pa 6-40 zl. fr. 

Razgovori, se.smejo pričeti 1. decembra 1931. 
P. T. štev. 97.501. — Iz pisarne ministrstva za pro

met (telegrafsko-telefonskega oddelka) v Beogradu, dne 
!8. novembra 1931. 

Banove uredbe. 

• ' • ' • • ' • . : ' 4 2 

П. 274/l.; -

-:-Y ,:'.•• :."".; Razglas 
o odkupu predvojnega srebrnega 

denarja. 
.Ministrstvo za notranje posle je z II. br. 42.766 z dne 

, • decembra 1931. sporočilo, da je sklenil izvršilni od
or Narodne banke na zahtevo gospoda ministra za П-

R??ce. od 2. decembra 1931., br. 138.141, naj nakupuje 
y N r S ^ a banka srebrni, denar v naši državi po odgovar
a j 0 ^ prednosti srebfa radi nabave potrebne količine 
Bul ? ЦЛвуапје novega denarja, da. se kolikor je mo-
ШЗ.^РвДс Sabayiirjbjra s iftozenjstvu,- ; •' , \,.. 
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Za.izvajanje tega sklepa izvršilnega odbora je iz-.lala 
Narodna banka svojim podružnicam vsa potrebna navo-

. dila,_da naj nakupujejo predvojni srebrni denar: di
narje, avstrijske' krone, goldinarje-forinte, tolarje Ma
rije Terezije in perperje, in tp za zdaj po sledečih p i a t i i 

1.. O d k u p ' s r e b r n i h. id i na r j e v ; (Ј;.У .-?•':• 
po 12-— Din za 1 komad od 5;,— Din, - „i : 

po 4-50 Din za 1 komad ' od 2-— Din, '-' '.' 
pò 2-25 Diri ža; 1 komad'od !•—Din, ;'-'v ' 
po 1-125 Din za 1 komad od 0-50 Din. 

Te cene veljajo tudi za predvojni srebrni denar, ko
van po predpisih latinske konvencije, (francoski fca-nki, 
italijanske lire, romunski leji, bolgarski levi, : grške 
drahme). . ..;._,-

2. O d k u p s r e b r n i h 
,_ . po Din 11-60 za 

po' Din 4;б0 za 
po Din 2-25 za 

a v s t r o-og r s k i h' k r o n ;" 
1 komad od' 5 kron, ' /.;. 
1 komad od 2 kron, 
1 komad od Д krone. 

Te cene veljajo tudi za srebrne perperje.' 
3. O d k u p s r e b r n i h ( a v s t r i j s k i h ) f o r i n t o v: 

po Din 5-90 za 1 komad. 
4. ' O d k n p s r e b r n i h t o l a r j e v M a r i j e , 

T e r e z i j e : ! • 
po Din 12-50 za 1 komad. 

Prednji sklep odbora Narodne banke je takoj javno 
razglasiti občinstvu po vseh občinah, da bi te mere, ki 
so mišljene v občem interesu, v kolikor je mogoče več
jem obsegu dosegle zažeJjfeni uspeli. ' • 

Istočasno in na isti način ,naj se. opozori, občinstvo 
na ponarejen novčanice od 1000 dinarjev; ki:pr*ihàjajo 
iz inozemstva v državo, da naj v denarnem' promet^ 
sprejemö samò'one tisočake, ki imajo-že vtisnjeno; >(V 
žeto z glavo Karadjordjevo. Ako bi nastala potreba, da 
mora kdo sprejeti firdi tisočake, ki še nimajo : vtlSn1 jene 
rozete, naj jih prevzame šele tedaj, ko se je poprej iigoi' 
tovilo v najbližji banki ali v državnem poštnem uradu," 
da so novčanice pravilne, ne pa ponarejene. • '• ' , ; • 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
.dne 7. januarja 1932. . :.-...' •-

Po odredbi .bana' д 
načelnik upravnega oddelka i^ 

dr. Stare s. r. 

V ' -t ; V 
43. 

VIII. No. 6567/1: 

Razglas 
7 . Radi obremenitve avtobušjhili podjetij' z 'lb% Ižreri-
nini cestnim prispevkom od cene vozovnic, ki ga smatra1 

kraljevska banska «prava neobhodno potrebnim, za y«îrV 
zevanje po^ avtobusih uporabljenih javnih cest,- sé na . 
osDOVj.§ .6.' zakona z dne 2. decembra 1930., »ŠIUŽ^PJU 
lisk Šl. 55 iz leta 1931., dò nadaljnjega dovoljuje pod
jetjem, ki vrše periodično prevažanje oseb z avtobusi: "in ' 
ni njihov cenik .izjemoma že odobren p rèkb enotnega' 
maksimalnega, merila'1 Din za Vós'ebò in kilometer", 'da' 
0Шр povijati vbžhp^c'enp tpo oblàstvsriò odöbfeÜem; ce-' 
ûikû za polovico' omenjenega 'cestnega "prìsp^ka^ l ì 
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praktičnih razlogov, zlasti radi pomanjkanja drobiža, naj 
se ta povišek zaokroži na 

Din 0'50 pri voznini od 1—10 
Din 1 — pri voznini od 10—20 
Din 1*50 pri voznini od 20—30 
Din 2-— pri voznini od 30—40 
Din 2*50 pri voznini od 40—50 
Din 3*— pri voznini od 50—60 
Din 3-50 pri voznini od 60—70 
Din 4*— pri voznini od 70—80 
Din 4*50 pri voznini od 80—90 
Din 5<— pri voznini od 90—100 Din itd. 

Ta prebitek ni obremenjen z 10% izrednim cestnim 
prispevkom. 

Prebitek preko navedenega merila je nedopusten in 
kazniv (§ 382. k. z.). 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 28. decembra 1931. 

Din 
Din 
Din 

-Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 

44. 

II No. 22985/9-31'. 

Razglas 
o pobiranju občinske davščine 

od postelj za prenočevanje tujcev v 
mestni občini Ljutomer. 

Na podstavi zakona z dne 18. maja 1894., št. 41. dež. 
zak., za bivšo Staj., ter § 43. zakona o banski upravi, 
Služb, novine kraljevine Jugoslavije z dne 7. novembra 
1929., š t 261/CV, dovoljujem sporazumno z dravsko finan
čno direkcijo v Ljubljani, da sme pobirati občina Ljuto
mer nastopno davščino: 

Člen 1. 
Na osnovi sklepa občinskega odbora z dne 17. de

cembra 1930. pobira mestna občina Ljutomer v korist ob
činskemu zakladu davščino od postelj v prostorih, ki se po 
§ 26., točki a), obrtnega reda ali po določbi, ki bi nado
mestila t" določbo, oddajajo obftoma. 

Člen 2. * 
Davčni zavezanec proti občini je prenočiščar (konce-

eionar ali zakupnik prenočevalskega obrta). 

Člen 3. 
Davščina znaša za vsako posteljo v prostoru, ki .» 

obrtoma oddaja v prenočevalne namene, za vsakokratno 
prenočitev vsakega tujca 2*— Din. 

Prenočiščar sme priračunati prenočevalcu k čisti od
dajni ceni 2-— Din kot davščino od prenočišča. Ako je v 
enem prostoru, več istočpsnih r-enočevalcev, more prira
čunati prenočiščar od vsake postelje prenočevalcu, ki jo 
uporablja, 2*— Din k temu, kar mora osebno plačati za 
prenočišče. Ako se odda lokal, zavezan davščini, za i*U 
časa proti pavšalni najemščini za določeno dobo (teden
sko, mesečno), je računati dvadinarski davek za enkratno 
prenočitev po številu dni za vsako posteljo. Pavšalirani 
najem prostora in pogoje pa mora prenočiščar ; ob sopod-
pisu najemnikovem v 24 urah po pogoditvi шишшШ žu-
paaefcBV 

Te določbe morajo biti v informacijo prenočevalcem 
v vsakem obrtoma 'oddajanem prostoru, ki je zavezan 
tej davščini, na dobro vidnem mestu nabiti obenem z 
ostalimi oddajnimi pogoji. 

Županstvo ima v vseh primerih pravico, na željo pre-
nočiščarjevo ali pa po lastni iniciativi davščino pavša-
lirati v sporazumu z obdavčencem. 

Člen 4. 
Ako je oseba, ki jo veže poklic na stalno bivanje v 

mestni občini Ljutomer in ki je naš državljan, zase ali z 
rodbino vred prisiljena, zgolj zarada tega, ker nima rtano-
vanja, prebivati nepretrgoma več kot teden dni v preno
čišču, ki je zavezano tej dav\"'ni, mora županstvo na 
kolka prosto pismeno prijavo, ki mora navajati tudi j. o-
klic te osebe in biti podpisana po prizadeti stranki in po 
prenočiščarju, dotično prenočišče za čac te uporabe 'nv-
ščine oprostiti. O ukrepu pa je treba obvestiti stanovalca 
in prenočiščarja. 

Dan izselitve mora stanovalec vsaj 24 ur prej nazna
niti županstvu. Naznanilo mora prenočiščar sopodpisati. 

Osebe, ki so prišle v mestno občino Ljutomer le po 
kupčiji aH kot zastopniki zunanje firme in so se za dalj 
časa nastanile v hotelu aH prenočišču, ne uživajo lgod-
nosti 51. 4. 

Člen 5. 
Ko nastopi veljavnost te naredbe, morajo vsi preno-

čiščarji županstvu v osmih dneh prijaviti kraj (hišno šte
vilko, ime hotela ali prenočišča) prenočevalskega obrta, 
število davščini zavezanih prostorov, in sicer za vsak 
posamezni prostor z navedbo števila postelj, kakor tudi 
dnevni skupni uspeh vseh prostorov. 

Prenočiščarji morajo predložiti najkesneje ob vsakem 
plačilnem, roku za davščino (čl. 7.) županstvu pismen ob
račun o tem, koliko postelj v že javljenih prostorih je 
bilo oddanih zadnjega, pol meseca] 

Ce bi bil med polmesecem pritegnjen v obrt prenoče
vanja nov prostor, ali pa če je bil doslej uporabljen pro
stor opuščen, mora.prenočiščar to v 24 urah javiti župan
stvu z individualno navedbo, za kateri prostor gre. Otvo
ritev novega prenočevalskega obrta mora koncesionar, 
neglede na določbo obrtnega reda, prijaviti županstvu v 
namene te davščine po 1. odstavku tega člena najkesneje 
tedaj, ko je začel prenočišča dejansko oddajati. Enako je 
naznaniti v davčne namene poleg obrtne odglasitve v 
osmih dneh županstvu tudi opustitev obrta aH izmenjavo 
v osebi prenočiščarjevL 

•Člen 6. 
Županstvo ima pravico in dolžnost, da se, бе je treba, 

po svojih organih na mestu samem aH z zaslišanjem pre-
nočiščarjev, njih osebja in njih najemnikov, âli sploh na 
katerikoli primeren način'prepričuje o pravilnosti podat
kov, ki so mu bili v namene davščine dani na uporabo 
po določbah te naredbe ali prostovoljno. 

Enako se mora gojiti primeren stik z drugimi jav
nimi oblastvi, v katerih področje spada urejanje in pri* 
rejanje prenočišč, stanovanjstva in tujskega prometa, 

••••••Člen, 7 . e 

To davščino mora prenočiščar plačati 16. dne vsakega 
meseca in 1. dne vsakega prihodnjega meseca za ћшиф 
Ako je davščina pavŠalrrana, jo je plačati za véak ko
ledarski mesec naprej. Pri pavsallranih najemih prenc-
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roku najömnikovem ali pa koncem pavšaliranega najema, 
ce drag rok za plačevanje najema ni bil dogovorjen med 
prenočiščarjem in najemnikom. V ta namen mora preno-
Čiščar ob sopodpisu najemnikovem, najkesneje ob prihod
njem plačilnem roku za davščino županstvu naznaniti 
domenjene plačilne roke pavšalne n&jemščine. 

Zakesnelim plačilom prjracuni županstvo 10 % ne 
zamudne obresti in izterja dolžne zneske po politični iz
vršbi, ako je bil plačilni opomin brezuspešen. 

Člen 8. 

1. C© davčni zavezanec opusti .predpisano prijavo 
ali če navede v teku postopanja podatke, ki utegnejo 
prikrajšati davščino, ali če pri podajanju pojasnil zamolči 
bistvena dejstva, mora županstvo, ne da bi uvedlo zoper 
nJega kazensko postopanje, predpisati zvišani davek v 
najvišji izmeri 100% prikrajšanega ali prikrajšbi na
menjenega davčnega zneska. . ' ' " . . . 

2. Če pa davčni zavezanec dokaže, da je priobčil na-
Pačhe podatke ali kaj zamolčal v opravičljivi zmoti in ne 
da bi bil s tem namerjal prikrajšati davščino, se zviša 
davščina namesto za 100 % le za 40 %. . 

Člen 9. 
V vséh zadevah je zoper odloke in odredbe župan

stva dopusten priziv na občinski odbor, v drugi in zadnji 
stopnji pa na kraljevsko bansko upravo Dravske bano
vine. . . . . . . 
•... Priziv je treba vložiti pri županstvu v 15 dneh od dne, 

fese vroči,stranki odlok županstva, odredba aH obvestilo 
v; oklepu občinskega odbora. 

Člen 10. 

Ta davščina se pobira v dobi od dne, ko se razglasi 
ta pravilnik v Službenem listu do dne 31. decembra 1932. 

Podaljšava gornje davčne dobe je zavisna od novega 
Privoljenja kraljevske banske uprave Dravske banovine. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
- : dne 4. januarja 1932. 

45. 

Razne objave 
iz „Službenih novink 

številka 282 z dne 2. decembra 1931. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z ane 

8- oktobra 1931., štev. 120.586, je bil postavljen dr. Mirt 
J o s i p za kanonika stolnega kapitla v Mariboru v VI. 
Položajni skupini s plačo Din 1150-r- in položajno do-
^ a d p D i n 650— mesečno. 

Številka 284 z dne 4. decembra 1931. 
Z, ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. de-

9»mbra 1931, j e ђ ^ postavljen za namestnika ministra za 
znanje posle drja. Marinkovića Voj ie iava, ki mo-
^ M v a t i izveeten čas v inozemstvo, dr. Kujaanndi 

et&t AUJâiflifir z a trauvizuk in inHugiriia, 

številka 289 z dne 10. decembra 1931. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 9.-no

vembra 1931., sta bila postavljena pri direkciji državnih 
železnic v Ljubljani v III. položajno skupino 1. stopnje 
za načelnika dr. F a t u r A l e k s a n d e r in D o l i n š e k 
A n t o n , dosedanja načelnika III. položajne skupine 2. 
stopnje; v IV. položajno skupino 1. stopnje za višjega 
svetnika K a v č i č Rudol f , dosedanji višji svetnik IV. 
položajne skupine 2. stopnje; v IV. položajno skupino 2. 
stopnje za svetnika T u r b a J o s i p , dosedanji svetnik 
V. položajne skupine; v V. položajno skupino za svetni
ke: L u d v i k A v g u š t i n , Basa Alo jz i j , B u d a n , 
L a m b e r t , S t e f i n K a r o l , P o t o č n i k Alo jz i j , P a -
lig.é Adolf, S u h a d o l n i k I v a n , Tancig, E g o n , 
D e b e v e c F r a n c , B r u m e n Anton, J e g l i č ižeJj-
ko, P e . t e r ž e l a C i r i l , Ž e m l j a F r a n c , P e t r o v i č 
A n t o n . M a u r i A n t o n , L e b e n J a n e z , Ozv.al.d 
Anto u in S e d l a k F r a n c , dosedanji poverjeniki VL 
položajne skupine; za inšpektorja A'dleš ič 'A'lbin'^đo-
sedanji višji kontrolor VI. položajne skupine; v VI. po
ložajno skupino za poverjenike: V i d i c I g n a c , Š u b i c 
S t a n k o , S e n č a r K a r o l , Glìh'a I v a n in D r e n č i č 
P a v e l , dosedanji višji pristavi VII. položajne skupine; 
za višje kontrolorje: Ž i l i c K a r o l , P l a n t a n A l o j z i j , 
K i t a k I v a n , O g r i n R a f a e l , S i r c e l j F r a n č i š e k , 
Š i r c e l j K a r o l , L a v r e n č i č H i l a r i j in Z e k a r 
F r a n c , dosedanji kontrolorji VII. položajne skupine; v 
VII. položajno skupino za'višjega pristava T o p l a k 
S t a n k o , dosedanji pristav VIII. položajne.skupine; za 
kontrolorje; .Vac.ek E m e r i k , Z u p a n č i č Marko, 
S i la E d m u n d , C r n a č Alo jz i j , B r a j n i k J o s i p , 
H e r e n M i r o s l a v , K e r ž a r I v a n , V r a n č i č C i r i l , 
H l e b c e Jožef, K r i ž a n M a r t i n , L a v r i č Jožef , 
K a v č i č V i k t o r , Ž u ž e k F e r d i n a n d , Majer F r a n 
č i š e k , P e t e k L e o n , 4 L a v r i n I v a n , S e r i e n I z i 
d o r , K r u l e j A d a l b e r t , F e t t i c h - F r a n c k h ë i n i 
F r i d e r i k , P r i v š e k F ' ranc, B r a n d n e r Fraine, 
G a j š e k Božidar, ' R a s p o t n i k S r e č k o , M a g a j n a 
P e t e r in L o v r e C F r a n č i š e k , dosedanji prometni 
uradniki VIII. položajne skupine; L a z a r C i r i l , do
sedanji tehniški uradnik VIII. položajne skupine; Vou-
ga J u r i j , B r e g a n t I v a h , V e b e r A l b i n ; M i s l e j 
O s k a r , K l e b e l E m e r i k , D e b e l j a k P a v e l , Š i r 
ce l j H i n k o, ' A m a l i e t t i A v g u š t i n , T a n c i g 'fed-
v a r d , D a j z i n g e r M i l a n , P o n i k v a r C i r i l , S-re' 
b r o t F r a n č i š e k , L i k a r Rudolf , O s a n a C i r i l ; 
C a m p a Mat i ja in S t r u n a L a v o s l a v , dosedanji ad
ministrativni, uradniki VIII. položajne skupine. 

Številka' 290 z dne 11'. decembra 1931.; ' " 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

9. novembra 1931. so bili postavljeni pri računovodstvu 
direkcije državnih železnic v Ljubljani: v IV. položajno 
skupino, 1. stopnje, za višjega'svetnika: Z u p à n i č M. 
K a r e l , dosédaj višji svetnik v IV. položajni skupini 
1. stopnje; v VII. položajno skupino* za kontrolorje: 
M e h l e A. A v g u s t, H r a st n i k A. A n t on, 'M ü 1-
l e r V. A n t o n , M i k i I. I v a n , B e m i k L . L e o 
p o l d , K u r e t F . M a r i j , B r a j n i k M. C i r i L J e -
l e n i č M; Z v o n i m i r in M a u e r A. A l o j z i j ; , do-
sedaj administrativni uradniki VIILS položajne skupine. 

Z ukazom Nj. Veličanstva kralja z dne 9. novembra 
1931. so bili postavljeni pri računovodstvu direkcije AH. 
žeL v Ljubljani: v V. položajni skupini: za inšpektorja 
T o p O l o v e c- D a y o r i n , doslej višji kontrolor v VI. 

X VL položajno akußino za višje koa-
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trolorje: Z u p a n č i č J. J o s i p , S m o l e J. A l o j 
z i j in M a r s e 1 I. I v a n, doslej kontrolorji VII. po
ložajne skupine. 

Z odlokom ministrstva za promet z dne 27. novem
bra 1931. sta bila premeščena k dravski direkciji pošte 
in telegrafa v Ljubljani V r a n č i č I v a n , praktični teh
nik IX. skupine 3. t. t. t. sekcije v Ljubljani, po službeni 
potrebi, in k p. t. uradu v Šmartnem ob Paki K u n s t 
Mari ja , p. t. uradnica VIII. skupine v p. t. uradu v 
Ljubljani 1, po službeni potrebi. 

Z odlokom ministrstva za promet od 23. novembra 
?931. je bil odpuščen iz državne službe B o l h a A n -
t o n, pomožni oficial X. položajne skupine pri direk
ciji državnih železnic v Ljubljani. 

Številka 291 z dne 12. decembra 1931. 
Z ukazom Nj. Veličanstva kralja z dne 5. decembra 

1931. je bil d r . K o r o š e c A n t o n , minister na r., 
postavljen v pokoj s pokojnino, ki mu pripada po služ
benih letih. 

Z odlokom predsednika ministrskega sveta in mini
stra za notranje posle z dne 26. novembra 1931. je bil 
upokojen L o t r i č J. H e n r i k , višji nadzornik var
nostne straže pri upravi policije v Ljubljani. 

Z odlokom predsednika ministrskega sveta in mi
nistra za notranje posle z dne 26. novembra 1931. je bil 
upokojen K r a l j I v a n , nadzornik varnostne straže 
pri predstojništvu mestne policije v Mariboru. 

Številka 292 z dne 13. decembra 1931.: 
Z. ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 18. 

decembra 1931. so bili odlikovani: 
Z redom Jugoslovanske krone IV. stopnje: Avsec 

F r a n c , župnik na Lescah. 
Z redom Svetega Save IV. stopnje: V o l l e r I v a n , 

posestnik in trgovec v Krčevini, d r . U r b a c z e k J o 
s i p , zdravnik v Mariboru, d r . I p a v i c K a r i . 
zdravnik v Mariboru, d r . S c h m i d e r e r I v a n . po
sestnik v Mariboru. 

Z redom Svetega Save V. stopnje: J e l l e n z l v a n , 
obrtnik v Celju, K o š i r F r a n c , obrtnik v Celju, 
D o r n i g J o s i p , kovaški mojster in posestnik v Trži
ču, G u č e k F r a n , ključavničarski mojster v Tr
bovljah. 

Z zlato medaljo za državljanske zasluge: Kranjc 
Srečko, trgovec pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 
Andrič Ivan, posestnik v Žepovcih. Domanjko Matija, 
preužitkar V' Moti, Glanz Anton, • posestnik v Žepovcih, 
Križanič Lovro, posestnik v Moti, Molich Franc, tesar v 
Žepovcih, Nagler Ignacij, kolar v Žepovcih. Probst Ivan, 
posestnik v Žepovcih, Semlič Josip, posestnik v Žepov
cih, Semlič Alojzij, posestnik v Zibercih. Semlič Franc, 
posestnik v Žepovcih, Stahel Mihael, posestnik v Ziber
cih, Scheucher Franc, posestnik v Zibercih. Schmid 
Franc, mlinar v Zibercih, Schmid Josip, posestnik v Zi
bercih, Schober Alojzij, posestnik v Zibercih. Schober 
Florijan. posestnik v Žepovcih. Schweigler Franc, po
sestnik v Zibercih. Schweigler Ivan, posestnik v Ziber
cih, Schöpfer Valentin, posestnik v Žepovcih. Triller 
Franc, posestnik v Konjišču. VValch Josip, posestnik v 
Žepovcih. Zirngast Friderik, posestnik v Žepovcih Pi
škur Franc, delavec v Škofji Loki Primožič Franc čev
ljar v Škofji Loki. Gošer Anton, šolski sluga v šmart
nem pri Slovenjgradcu. Legat Ivan. tesar na Bledu. Ott 
Aleš, posestnik v Marenbergu. Jerele Josip, čevljar v 
Novem mestu. Jare Andrej, sodni sluga v pok. v Novem 
mestu, Recelj Ivan. posestnik in trgovec v Kandiji. Luk-
ner Alojzij, mizar na Kodeljevem pri Ljubljani. Ilovar 
Ivan, kovač in posestnik v Šmartnem pri Litiji. Gostič 
Valentin, krojač na Selu, Jeretinà Valentin, posestnik v 
Vrhovljah, Sušnik Martin, čevljar v Vrhovljah. Pečnik 
Martin, krojač v Krškem. Bencina Ivan, gostilničar v 
Starem trgu, Kapun Ivan. slikarski mojster v Slov. 
Bistrici, Podhraški Karel, klepar v Slov. Bistrici. Luk-
man Josip, posestnik na Vranskem. Pungartnik Franc, 
posestnik na Vranskem, Legan Matija, preužitkar v Top
licah na Dolenjskem. •'.''. 

Izdaia kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
SEfeka iu zalaga: Tlakama »Meritare y Ljubljani; pjen predstavniki Qtmar Mihalek y Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 
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4. «08. V LJUBLJANI, dne 16. januarja 1932. Letnik III. 

V S E B I N A 

47. 

48. 
49. 
SO. 
51. 

Uredba o povračilu potnih in selitvenih stroškov civilnih 
državnih uslužbencev. . . . 
Uredba o velikosti nagrade dnevničarjem v resortu mini
strstva za finance. 
Navodila za izvrševanje zakona o opojnih drogali. 
Prijava za prejemanje draginjske doklade drž- upokojencev. 
Posebne uzance za trgovanje z žitom. 
in 52. Razpisa: — uvozno ocarinjanje gasilnih brizgalniç, 
— odločba o oprostitvi od uvozne carine za tehnično sali-
cilovo kislino. 
Ratifikacije konvencije o pobijanju trgovine z belini blagom 
Ratifikacija konvencij med Jugoslavijo in Francijo. 

55. Ratifikacija konvencije o pobijanju ponarejanja denarja, po 
Češkoslovaški. , 

56. Ratifikacija konvencije o pobijanju ponarejanja denarja, po 
Norveški. 

57t Ratifikacija konvencije o izvršitvi tujih razsodniških sodb, 
po Češkoslovaški. 

58. Ratifikacija načrta konvencije Q vzajemnem ravnanju s tu
jimi in domačimi delavci glede odškodnine ob nezgodah 
pri delu. po republiki Čile. 

59. Tarifno obvestilo za prevoz bolnikov s kužnimi boleznirni. 
60. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 

letu 1932. 

Uredbe osrednje vlade. 

Na osnovi člena 51. zakona o draginjskih dokladah 
civilnih ih, vojaških državnih uslužbencev, upokojencev 
& upokojenk z dne 28. februarja 1922. in člena 2. zakona 
°' izpremembi zakonskih odredb, s katerimi se pred
pisuje zaslišanje ali odločanje ministrskega sveta, odnos
no soglasnost finančnega odbora narodne skupščine, je 
odločil predsednik ministrskega sveta po predlogu mini
stra za finance in po zaslišanju ministra pravde ter- dveh 
Po činu najstarejših ministrov pod št. 84.600/1 z dne 
12. decembra 1931., da se uredba o povračilu potnih 
in selitvenih strpškov civilnih državnih uslužbencev 
Št 18.400/1 z dne 15. marca 1980. izpreminja in se glasi: 

Uredba 
o povračilu potnih in selitvenih stro
škov civilnih državnih uslužbencev.* 

t РотгаШо stroškov za službena potovanja. 

• 1. Obže odredbe. 

Člen 1. 
r Državnemu uslužbencu, ki potuje po pristojnem na-
«gu, da opravi službeni posel, dalje kot 2 km od svojega 
službenega kraja, pripada iz državne blagajne dnevnica 
™ povračilo ostalih stroškov po odredbah te uredbe. 

••* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
w. decembra 1931., št. 306/C/747. 
1Ô28 P r e i š n i o «*edbo «L »Uradni Ust« št. 229/48 iz leta 

Člen 2. 
(*) Za službeni kraj je smatrati gradbeni okoliš 

kraja, kjer je uslužbenec postavljen ali odrejen na po
slovanje. 

(2) V krajih, kjer je mestni-pžji in zunajmestni-širši 
gradbeni okoliš, se smatra za službeni kraj samo mestni-
ožji gradbeni okoliš. 

(3) Če nastane spor o mejah gradbenega okoliša, 
odloči ministrstvo za gradbe. :

 v 

Člen 3. 
(*) Službeno potovanje se sme odrediti sàmó, če se 

ne bi mogel opraviti službeni posel na drug način. 
(2) Za več službenih poslov, ki se dajo opraviti isto

časno, je odrediti eno službeno potovanje. . 
, (3) V odredbi o službenem potovanju se mora ozna

čiti namen, trajanje, smer. in način potovanja. 

Člen 4. 
Službeno potovanje se mora opraviti tako, kakor Je 

za državno blagajno najceneje. Dražji način potovanja 
se sme odobriti samo, če je promet prekinjen, kar se 
mora dokazati s potrdilom pristojnega državnega, odnos
no občinskega oblastva, ali če to zahteva korist službe
nega posla, kar vsakikrat oceni in o tem odloči organ, 
ki ga za to pooblasti resortni minister, odnosno ban. 

Člen.5. 
Ob službenem potovanju se morajo uporabljati 

direktne prometne zveze. Kjer te zveze obstoje, ima 
prekinitev potovanja zaradi odmora ali prenočišča za 
posledico, da se .sorazmerno' znižajo dnevnice (člen 9.) 
in da se izgubi pravica do povračila za prenos ročne 
prtljage {člen 12.^, 
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; i d Xi KX * " 2. Dnevnica. 
Člen 6. 

0) Za čas službenega potovanja v mejah kraljevine 
Jugoslavije pripada ta-le dnevnica: 

1 Zap. 
št. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Vrsta uslužbencev 

Uradnikom v položajni skupini I., II., 1. 

Uradnikom v položajni skupini III., 1. stop-

Uradnikom v položajni skupini IV., 1. stop-

Uradnikom v položajni skupini V. in VI. 

Uradnikom v položajni skupini VII. in VIIL 

Uradnikom v položajni skupini IX. in urad
niškim pripravnikom s fakultetno iz-

Uradnikom v položajni skupini X. in urad
niškim pripravnikom s popolno srednjo 

Uradniškim pripravnikom z nepopolno sred-

Din 

200 

160 

140 

110 

90 

80 

70 

60 

60 

(2) Dnevnica se znižuje po 15 dneh, prebitih v enem 
kraju, za Ji, po 30 dneh za %. 

(*) Kljub predhodnemu odstavku se znižuje usluž
bencem, ki vrše terensko delo zunaj službenega kraja, 
čez 10 dni dela na terenu dnevnica za */»» neglede na 
to, koliko časa traja terensko delo in potovanje iz enega 
kraja v drugega. Katero delo je smatrati za terensko 
delo, določi resortni minister s pravilnikom sporazum
no z ministrom za finance. 

(*) Ob izrednih življenskih in službenih razmerah 
sme odobriti ministrski svet dnevnico iz odstavka (*) v 
popolnem znesku, neglede na to, koliko časa se mudi 
uslužbenec v enem kraju. Na isti način in iz istih raz
logov se sme ta dnevnica zvišati za Ук. 

(5) Uslužbencu, ki odide brez službene potrebe med 
urami predpisanega delovnega časa iz kraja poslovanja, 
ne pripada dnevnica za ta dan. 

(") Uslužbencu, ki med službenim potovanjem tako 
oboli, da ne more opravljati službe, pripada ustrezna 
dnevnica, dokler bolezen traja, razen časa, ki ga prebije 
na zdravljenju v javni bolnici. Da ne more opravljati 
službe zaradi bolezni, dokaže s potrdilom državnega 
zdravnika, kjer pa tega ni, s potrdilom samoupravnega 
zdravnika. 

(7) Službeno potovanje, ki ga nastopi uslužbenec iz 
kraja, kamor je bil službeno odposlan, ne prekinja po 
povratku v ta kraj rokov iz odstavka (*). 

Člen 7. 
Kljub odstavkoma (*) in (2) člena 6. pripada vrhov

nim inšpektorjem pri predsedništvu ministrskega sveta 
dnevnica po 220 dinarjev, neglede na to, koliko časa se 
mude v enem kraju. 

Člen 8. 
(*) Uslužbencem, ki vrše terensko delo v službenem 

kraju (člen 24, pripada V* Eroine. dnavnice1 to na samo» 
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če opravljajo to delo v vsem času pisarniškega dela in 
po vnaprej določenem načrtu, ki ga je odobril resortni 
minister ali od njega pooblaščeni organ. 

(2) Uslužbenci, ki vrše v službenem kraju meritve 
zaradi vzdrževanja katastra, pripada У* popolne dnev
nice, toda sapó, če delajo na terenu ves dan. 

Člen 9. 
(*) Čas za dnevnico se računi od ure odhoda do 

ure povratka. Za' vsakih popolnih 24 ur pripada «elotna 
dnevnica. Za ostanek nad 12, toda manj kot 24 ur pri
pada celotna dnevnica, za ostanek 12 ali manj kót'12 ur 
polovica dnevnice. Če je trajalo vse potovanje 12 u r ali 
več kot 12, toda manj kot 24 ur, pripada celotna dnev
nica. Če je trajalo vse potovanje 6 ur aH več kot 6, toda 
manj kot 12 ur, pripada polovica dnevnice, č e je trajalo 
vse potovanje več kot 3, a manj kot 6 ur, pripada četrti
na dnevnice, če je trajalo vse potovanje 3 ali manj kot 
3 ure, ne pripada dnevnica. 

(2) Če se vrača uslužbenec, dokler traja službeno 
potovanje, v službeni kraj (člen 2;), se sešteje število ur, 
ki jih je prebil pri delu zunaj službenega mesta, in se 
obračuni dnevnica po odredbah prednjega odstavka. : 

(3) Če se ne postavi v račun ura odhoda in povratka, 
pripada za dan odhoda in za dan povratka po polovica 
dnevnice. 

(4) Ob potovanju po železnici ali z ladjo se smatra 
za uro odhoda in povratka pol ure pred odhodom, odnos
no pol ure po prihodu vlaka ali ladje. 

3. Povračilo za osebni prevoz. 
Člen 10. 

(') Za službeno potovanje po železnici ali z ladjo 
pripada povračilo za vozovnico, in sicer: 

a) uradnikom I. do vštete V. položajne skupine po 
železnici ali z ladjo I. razred; 

b) vsem ostalim uradnikom in uradniškim priprav
nikom s fakultetno izobrazbo in popolno srednjo šolo 
po železnici II. razred in z ladjo I. razred; in 

c) uradniškim pripravnikom z nepopolno srednjo 
šolo, zvaničnikom in služiteljem po železnici III. razred, 
z ladjo II. razred. . . ; .-

(2) Uslužbencu, ki ima pravico do brezplačne vožnje 
na kakršnikoli podstavi in v kateremkoli 'razredu, ne 
pripada povračilo za osebni prevoz. 

(s) Uslužbencu, ki ima pravico do znižane vožnje, 
pripada povračilo za, znižano vrednost vozovnice onega 
razreda, ki mu pripada po odstavku ('), neglede na to, 
ali je pravico do znižane vožnje ukoristil ali ne. 

(•) Če na železnici ali ladji ni razreda, do katerega 
ima uslužbenec pravico,.mu gre povračilo za.vozovnico 
onega razreda, ki ga je mogel uporabiti. 

(') Če se naroči uslužbencu, ki mu pripada nižji 
razred, zbog posebne službene potrebe, da potuje skup
no z ministrom, banom ali uradnikom, ki-mu pripada 
višji razred, se mu prizna povračilo za vozovnico višjega 
razreda. 

(*) Uslužbenec je upravičen, uporabljati, vse vlake 
razen luksuznih (Simplon-Orient-Express). Kljub tema 
pripada uslužbencu, ki spremlja ministra ali bana na 
službenem potovanju in uporabi po njegovem pismenem 
naročilu luksuzni vlak, povračilo za.vozovnico in spalni 
voz luksuznega vlaka po predloženem, dokazu. 

(*) Uslužbencu, ki ima po odstavku (l) pravico, 
uporabljati I. razred, pripada povračilo za spalni voz M 
železnici, odnosno za sgajbuo јшћјро. na ladji, i e pi ~~ 
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dospeti do končne točke službenega potovanja navzlic 
rednim prometnim zvezam najmanj v 8 urah nočnega 
potovanja. Noč se računi po tem predpisu od 19. do 
6. ure. Izdatek se mora dokazati s potrdilom pristojne 
prometne blagajne. 

) Člen 11. 
(») Na razdaljah, na katerih ni železniškega ali 

ladijskega prometa, pripada povračilo za prevoz po kilo
metru, in sicer: uradnikom !in. uradniškim pripravnikom 
s fakultetno izobrazbo in popolno srednjo šolo po 4 dinar
je, uradniškim pripravnikom z nepopolno srednjo šolo, 

- zvaničnikom in služiteljem pa po 3 dinarje za vsak kilo-
Dieter. 

(2) Ce moreta dva ali če more več uslužbencev upo
rabljati skupno prevozno sredstvo, .jim pripada kilo
metrina za 1 dinar manjša od predpisane kilometrino. 

(3) Za razdaljo so odločilna potrdila tehničnih oddel
kov, tehničnih razdelkov in ministrstva za gradbe, kilo
metrske karte in urokazi državne izdaje. 

(*) Ulomek pod enim kilometrom se plačuje kot 
cel kilometer. 

(4) Ce je po enem predloženem računu več razdalj, 
se seštejejo vse razdalje in se računi ulomek v skupni 
vsoti kot cel kilometer. 

(e) Ce se dajo uporabiti državna ali samoupravna 
prevozna sredstva, pripada uslužbencu znesek, ki. se 
Plačuje za prevoz s temi vozili, če je ta znesek z vsemi 
Postranskimi povračili manjši od kilometrine. Drugače 
Ши pripada kilometrina. 

(?) Pri terenskih delih ne, pripada kilometrina za 
kretanje po terenu, ampak samo za odhod do središča 
prostora, kjer se vrše terenska dela, in obratno. Ce se 
*o središče izpremeni zaradi nadaljevanja dela na dru
gem prostoru, ima to za posledico, pravico do kilo-

] metrine do novega središča, če znaša razdalja več kot 
S kilometre. 

4. Povratilo za prenos in prevoz prtljage. 

, Člen 12. 
(') Ob potovanju na železnici in z ladjo ali z držav

a m i in samoupravnimi prevoznimi sredstvi, ki imajo 
stalno postajo, pripada za prenos prtljage do postajein 

. obratno, nadalje tudi na stičnih postajah po 10 dinarjev 
podnevi,in po 15 dinarjev ponoči, in to, če traja poto
vanje več kot 48 ur in če ni postaja v neposredni bližini. 
Teh 48 ur ве računi po odredbi odstavka (*)• člena S. 

(') Če je postaja zunaj službenega kraja (člen 2.), 
Pripada namesto povračila iz odstavka (') povračilo za 
Prevoz z vozom po določeni tarifi. Kjer tarife ni, a je 
vozovni promet, pripada po 20 dinarjev podnevi in 

' 3 0 dinarjev ponoči, odnosno kilometrina, če je višja kot 
ti zneski. :Dan se računi od 6. do 19. ure, noč pa od 

; 19. do 6. ure. 
'"'"''" C) Poleg povračila iz odstavka O pripada za vnos 

io iznos ročne prtljage po 5 dinarjev. ' 
7 ' :* (*) Uslužbencu, ki uporablja ob' službenem poto

vanju državne ladje, pripada povračilo iz odstavkov (*) 
, n C) za prvo vkrcanje in poslednje Izkrcanje kakor tudi 

;2* «krcanje zaradi prenočišča na suhem in za vkrcanje 
ob povratku na ladjo. l 

....- 0) Zvaničnikom in služiteljem ne pripada povračilo 
, » p r e n o s prtljage. 

Clenx13. * 
Če traja potovanje nad 15 dni, gre samd povračilo 

** P.revoz ročne grtljage dp 3Ç[kg £o do lQc^^QPiQW 

tarifi in predloženem dokazu o plačani voznini. To po
vračilo ne pripada za potovanja po suhem s privatnimi 
prevoznimi sredstvi. 

б. Povračilo za izredne stroške. 
Člen 14. 

0) Če je imel uslužbenec ob opravljanju službenega 
posla izredne stroške, ki s to uredbo niso določeni, ki 
pa so bili potrebni zaradi uspešne izvršitve poverjenega 
posla, mu pripada povračilo po predloženem dokazu. 

(2) Povračilo voznih stroškov, ki jih je imel uslužbe
nec na- potovanju do prenočišča in obratno, mu pripada 
samó, če ni v kraju, kamor je bil službeno odposlan, 
možnosti za prenočišče; to mora dokazati s potrdilom 
pristojnega državnega ali samoupravnega oblastva. 

(3) Če ni končna točka službenega potovanja nad 
2 kilometra daleč od službenega kraja (člen 2.), pripada 
povračilo za osebni prevoz z vozom po določeni tariti 
Kjer tarife ni, a je vozovni promet, pripada po 20 dinar
jev podnevi in 30 dinarjev ponoči. Dan se računi od 
6. do 19. ure, noč pa od 19. do 6. ure. T,o povračilo pri
pada samó, če uslužbenec ni mogel uporabiti cenejšega 
prevoznega sredstva in če je končna točka službenega 
potovanja zunaj področja njegove redne službe. 

6. Posebne odredbe 
Člen 15. 

(*) Dokler se ne izvede po zakonu o srbski pravo
slavni cerkvi in cerkveni ustavi organizacija srbske 
pravoslavne cerkve, pripada ob času službenega poto
vanja in delovanja v sinodu; odnosno pri velikem duhov
nem sodišču: : 

a) članom svetega arhijerejskega sinoda, vsem 
ostalim arhijerejem in predsedniku ter podpredsedniku 
velikega duhovnega sodišča dnevnica 200 dinarjev; 

b) članom velikega duhovnega sodišča, ki ne stanu
jejo stalno v kraju, kjer sodišče zaseda, dnevnica 140 
dinarjev; in 

c) članom velikega duhovnega sodišča, ki stanujejo 
stalno v kraju, kjer sodišče zaseda, dnevnica 70 dinarjev, 
če niso aktivni ali upokojeni državni uradniki. 

(2) Članom svetega arhijerejskega sinoda srbske 
pravoslavne cerkve in vsem ostalim arhijerejem, ko 
preidejo po zakonu o srbski pravoslavni cerkvi in cer
kveni ustavi v samoupravno službo cerkve, reis-ul-ulemi, 
vrhovnemu rabinu, katoliškim nadškofom, škofom in 
apostolskim administratorjem, starokatoliškemu škofu in 
evangeljskim ter reformiranim škofom pripada ob času 
službenega- potovanja dnevnica po 200 dinarjev, ostalim 
verskim uslužbencem vseh usvojenih in priznanih vero-
izpovedanj pa dnevnica po 110 dinarjev. Za službeno 
potovanje teh oseb se smatra ono potovanje, ki ga odobri 
predhodno v breme državne blagajne minister pravde. 

(3) Poleg dnevnice pripadajo vsem spredaj imeno
vanim osebam povračila ostalih stroškov, določena s ro 
uredbo za službeno potovanje, in sicer v onem znesku, 
v katerem pripadajo državnim uslužbencem, s katerimi 
so glede dnevnice po razpredelnici v odstavku (*} čle
na 6. izenačeni. 

(*) Dnevnica in povračila ostalih stroškov pripadajo 
samo ob pogojih, ki veljajo za aktivne državne uslužbence. 

Člen 16. 
i1) Upokojencem, ki jim je odrejena pokojnina pe 

prejernkih po zakonu o uradnikih z dne 31. marca 1931. 
in zakonu o državnem prometnem osebju z dne 22. juni
ja 193.1.2 grigadata pb 6a.su, službenega potovanja _dnev-
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niča in povračilo ostalih stroškov one položajne skupine, 
v kateri so bili upokojeni. 

(2) Upokojencem, ki jim je odrejena pokojnina po 
prejemkih po zakonu o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih z dne 31. julija 1923. in zakonu o 
državnem prometnem' osebju z dne 28. oktobra 1923., 
pripadata ob času službenega potovanja dnevnjca in 
povračilo ostalih stroškov one položajne • skupine, ki 
ustreza skladno s § 249. uradniškega zakona skupini, v 
kateri so bili upokojeni. 

(a) Upokojencem, ki jim je pokojnina odrejena po 
prejemkih po zakonu o ustroju vojske in mornarice z 
dne 9. avgusta 1923., 6. septembra 1929. in 30. septem
bra 1931., pripadata ob času službenega potovanja dnev
nica in povračilo ostalih stroškov one položajne skupine, 
ki ustreza činu, v katerem so bili upokojeni. 

(4) Upokojencem, ki jim je odrejena pokojnina po 
prejemkih po zakonskih predpisih, ki so veljali, preden 
so stopili v moč zakoni, našteti v odstavkih (2) in ,(3), 
pripadata dnevnica in povračilo ostalih stroškov, in sicer: 

kakor uslužbencem iz raz-
onim, ki so bili upokojeni s prodelniee v odstavku (') 

sistemizirano plačo: Mena 6. pod zaporedno 
številko: 

a) od 9000 dinarjev in več ali od 
III. činovnega razreda navzgor 2 

b) od 7000 do 8999 dinarjev ali 
v IV. in V. činovnem razredu 3 

c) od Г)000 do 0999 dinarjev ali 
v VT. in VII. činovnem razredu^ 4 

S) od 8000 do 4999 dinarjev ali 
v VIII. in IV. činovnem razredu 5 

d) z manj kot 3000 dinarji ali 
v X in XI. činovnem razredu 7 -
(r>) Vsem ostalim upokojencem odreja velikost dnev

nice in povračilo ostalih-stroškov za vsak primer po
sebej minister za finance po predlogu resortnega mi
nistra. 

(«) Dnevnica in povračilo ostalih stroškov pripada 
samo ob pogojih, ki veljajo za -aktivne državne usluž
bence. 

Člen 17. 
(1) Pogodbenim uradnikom in dnevničarjem pripa

data ob času službenega potovanja dnevnica in povra
čilo ostalih stroškov, in sicer: 

kakor uslužbencem iz raz-
I. Pogodben iin urad nikom: prodelniee odstavka (') 

člena 6. pod zaporedno 
številko: 

a) z letno nagrado G0.000 dinar
jev in več _ . . .2 

b) z letno nagrado od 45.000 do 
do 59.999 dinarjev 8 -

c) z letno nagrado od 30.000 do 
44.999 dinarjev ' , ,. 4 

č) 7. letno nagrado od . 20.000 do 
29.999 dinarjev . , 5 ' 

d) z letno nagrado, manjšo od | 
20.000 dinarjev • 7 
II. D n e v n i č a r j e m : 

a) ki se sprejemajo za zyaurfc-
niške posle 8 • • . .' 

b) ki se sprejemajo za služitelj- , . , . , , 
ske posle 9 : ' 
(*) Upokojencem, ki so na delu v službi države 

kot dnevničarji, pripadata ob. času službenega potovanja 
dnevnica in povračilo ostalih stroškov in sicer: 

a) onim, ki se sprejemajo za zvaničniške posle: 
kakor zvaničnikom; in 

b) onim, ki se sprejemajo za služiteljske pošle: 
kakoc služrteljem. 

Člen 18. 
(') Honorarnim uslužbencem pripada ob času služ

benega potovanja dnevnica in povračilo ostalih • stro
škov, in sicer: 

a) onim, ki opravljajo uradniško službo: kakor'po
godbenim uradnikom, s katerimi so glede velikosti ho
norarja po členu 17. izenačeni; in 

b). onim, ki opravljajo zvaničniško službo: kakor 
zvaničnikom. , • • • , . . . 

(-) Nadničarji se.ne sinejo odrejati na službena po
tovanja. 

Člen 19. 
(') Osebam, ki niso državni uslužbenci, a se odre

de za izvršitev državnega posla v mejah države, odreja 
velikost dnevnice in povračilo ostalih stroškov za vsaic 
primer posebej minister za finance po predlogu resort
nega ministra. 

(2) Za službeno potovanje zunaj stanoval išča se mora 
računiti dnevnica po odredbah člena 9., toda pripada >.a 
potovanje, ki je trajalo skupaj manj kot G lir, četrtina 
dnevnice. 

(•'') Za opravljanje državnega posla v stanovališču 
pripada polovica dnevnice za vsak dan'dela, neglede na 
število ur, prebitih pri delu. 

(*) Za poedinc skupine točno določenih primerov 
sme predpisati minister za finance pò predlogu resort
nega ministra velikost dnevnice in povračilo ostalih 
stroškov z generalno rešitvijo. '••'' 

Člen 20. , : . 
(') Banovinskim in,občinskim uslužbencem, katerih 

zvanja so porazdeljena na položajne skupine skladno z 
zakonom o uradnikih, pripadata ob času službenega'poto
vanja po državnem poslu dnevnica in povračilo ostalih 
stroškov v istih zneskih in ob istih pogojih, kakor držav
nim uslužbencem enake položajne skupine. 

(2) Banovinskim in občinskim pogodbenim.'Uradni
kom, dnevničarjem in honorarnim uslužbencem pripa
data ob času službenega potovanja po poslu države dnev
nica in povračilo ostalih stroškov po odredbah in ob po
gojih členov 17. in 18. 

Člen 21. 
(x) Za. službeno potovanje v inozemstvo in iz inozem

stva odreja velikost dnevnice in stroškovno povprečnino 
za vsak primer posebej in pred .nastopom potovanja; .mi
nister za finance po predlogu resortnega ministra- • 

(2) Dnevnica in stroškovna povprečnina se določata: 
za potovanje v državo ali iz države z zdravo. valuto v 
valuti dotične države, za potovanje 'v državo ali iz države 
s slabo valuto v dinarjih po-borznem tečaju na dan, ko 
se izda odlok o dnevnici. ., , 

C) Dnevnica jn stroškovna povprečnina ; pripadata 
od časa, odnosno do časa, ko se prestopi meja. Za vsa
kih popolnih 24 ur pripada celotna dnevnica. Za ostanek, 
manjši od 24. ur, se delita dnevnica in stroškovna po
vprečnina na število ur, ki jih prebije uslužbenec v ino
zemstvu. Začeta ura se računi za celo.. ; • 

(*) Za čas, ki se prebije,na. ozemlju kraljevine^.pri-
. pada dnevnica po odstavku .(*) člena 6., in sicer po, šte- • 

vilu ur. Za čas odhoda. in povratka se računi pol ur© 
pred odhodom, odnosno pol ure po prihodu vlaka ali 
ladje.. 

(5) Poleg dnevnice in stroškovne, povprečnine pri
pada samo še powaäilo stroškov, lei jih je uslužbenec 
dejanski imel za osebni prevoz po železnici ali na ladju 
Pravico do uporabe razreda ш spalnega vetèa, òdawsoó 
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spalne kabine določa minister za finance po predlogu 
resortnega ministra. 

C) V računu se mora označiti valuta, v kateri so se 
vršili izdatki. Tuje valute se morajo izplačevati v dinar
jih po srednjem borznem tečaju ob času, ki ga prebije 
uslužbenec v inozemstvu. Ce ,;e vzel uslužbenec akonta-

. cijo, večjo od vsote, ki se mu prizna v računu, mora 
vrniti presežek v isti valuti, v kateri se nui je izp'a-

• vala akontacija, ali pa v dinarjih po borznem tečaju z 
dne, ko se izplača račun. Presežek se mora izračun i ti 
tako, da se prevedejo vse priznane vsote po računu na 
vrednost one valute, v kateri je prejel uslužbenec akon
tacijo, po srednjem borznem tečaju ob času, ko se je po
tovanje izvršilo. Če se potovanje ni opravilo ali če se 
račun ni položil in je terjatev zastarala, se mora dobljena 
akontacija vrniti v isti valuti, v kateri je bila izplačana, 
ali v dinarjih po borznem tečaju na dan, ko se izda od
ločba o povračilu. 

(7) Pri odhodu in povratku pripadata na ozemljil' 
.•kraljevine.povračilo.za prenos, vnos in iznos ročne prtlja-, 
: ge in kilometrina po odredbah in ob pogojih členov. 11. 
.'in 12. ' 

Člen 22. 
0) Za službeno potovanje po členu 21. se ne smejo 

odobriti večje dnevnice od naslednjih: 

y'':' •' "Vrsta uslužbencev 

y|. . . . . . . . . ., 

Uradnikom v položajni skupini I., 11., 1. 
.;•••.. stopnje, in 11., 2. stopnje . . . • ,. 

: Uradnikom v položajni skupini III., 1. stop-
1 nje, in 'III.;- 2. stopnje . . . . . . 

'• Uradnikom v položajni skupini IV., 1. stop- * 
nje,, ini IV., 2. stopnje/. . . . . . -•• 

Uradnikom v položajni skupini V. in VI. 

Uradnikom v položajni skupini VII. ih Vili. 
: Uradnikom v položajni skupini IX.- in urad-

... niikini pripravnikom s. fakultetno iz-
t ' obrazbo . . . . . ' . . , 

_ t t ^ _ _ - . . . . . . . . • • 

Uradnikom v položajni skupini X. in. urad
niškim pripravnikom s popolno srednjo 

• šolo . . . i . . . : . 

• Uradniškim pripravnikom z nepopoluo sred
njo šolo in zvaničnikoin 

'S-ltlŽitcljem• .'' ,"'..'. '•„ . .' ."''i • . ..";, 
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... : (s) V prednji razpredelnici ustanovljene maksimalne 
^ôvnlce- y švicarskih' frankih služijo',za' osnovo, ko se 
določa'velikost dnevnice po členu 21. 

,v.'.:. C3) Za upokojen© državne. 'uslužbence, pogodbene 
gradnike, dnevničarje. in. honorarne uslužbence velja 

Maksimalna dnevnica, ki je določena po razpredelnici v 
„odstavku (i) za uslužbence, s katerimi so glede dnev-

-r$№' po òdfedbaJa Sledov. 16., 17. in 18. izenačeni. 

. ' "' : 7 ; ', - . • •• -.- .-..-, • Člen'23.-' 
''^•.^ (^'.Vselej, kadar so privatne osebe — pravne in fi-

" —-. •po.zakoaiu dolžnegiaoevatistroške za pdiad 

državnih uslužbencev Indisi na peziv privatnih oseb., 
bodisi po zakonskem ali službenem nalogu, se pobirajo 
dnevnica in'ostali stroški v onih, zneskih, ki so odrejeni 
za dotičnega uslužbenca v tej uredbi, kolikor ni odrejano 
s posebnimi zakonskimi predpisi drugače^ 

(-) Dnevnica in povračilo ostalih stroškov še pobi
rata za vsak odhod iz pisarne, neglede na to, ali se oprav
lja posel v službenem kraju (člen 2.) ali zunaj njega.. 

(:I) Dnevnica se pobira po odredbah člena 9.; za od
hod, ki je trajal skupaj manj kot .6 ur, pripada četrtina 
dnevnice. 

(*) Za potovanje po železnici ali z ladjo veljajo od
redbe člena 10. Uslužbenec inora uporabljati razred, ki 
mu pripada po odstavku (') člena 10- in se ne sme kori
stiti z znižano vožnjo. Drugače se pobere od uslužbenca 
razlika v korist državne blagajne. Povračilo za celotno 
vozovnico se prizna po predloženem dokazu o izplačanem . 
znesku. • 

.("') Kilometrina se pobira ob pogojih člena'11., po
vračilo za prenos in prevoz prtljage kakor tudi povra
čilo za izredne-stroške pa ob pogojih členov 12., 13. 
in 14. 

(") Privatne osebe morajo položiti pri'dotičnem ura
du vnaprej približno "ustrezno vsoto, starešina urada pa 
inora odrediti v 14 dneh uslužbencev odhod. Iz položene 
•vsote se mora izplačati odposlanemu 'uslužbencu pred
pisana akontacija, po'izvršenem poslu pa dnevnica in 
povračilo ostalih stroškov na predložen-račun, ki ga je 
pregledala in overovila krajevna kontrola. Presežek polo
žene vsote, če ga je kaj po vizi krajevne kontrole, se vrne 
deponentu, mànjek pa se pobere od njega naknadno. 

(7) Če se vrše taki odhodi istega dne v poslih več 
oseb, se smatra, da se je izvršil samo en odhod, stroške 
pa morajo povrniti vsi interesenti v razmerju "'s.-.porab
ljeni m časom, ki se ugotovi za vsakega interesenta v de
lovnem dnevniku. ' . : • ' , : ' 

I I . Povračilo selitvenih ' stroškov. 
1. Obče odredbe. 

... Člen 24. 
v1) Ce se državni uslužbenci, pogodbeni uradniki, 

strokovno tehnično osebje, postavljeno v svojstvu dnev-
ničarjev, in dnevničarji finančne kontrole premeste po 
službeni potrebi v drug službeni kraj, jim pripada, ne
glede na to, koliko je ta kraj oddaljen od dotedanjega 
službenega kraja (člen 2.), povračilo selitvenih stroškov, 
iri sicer: : ' . 

a) osebna dnevnica in dnevnica za vsakega preseže
nega rodbinskega .člana; • : ' : , • • 

b) povračilo za osebni prevoz in za prevoz vsalieaa 
preseljenega rodbinskega člana; in • 

. c) povračilo za preselitev pohištva. 
(2) Povračilo selitvenih stroškov pripada od kraja 

premestitve do kraja noveuamembe. Ce se ne vrši selitev 
od kraja premestitve ali do kraja nove nameni be. pri
pada ono povračilo selitvenih stroškov, ki je ugodnejše 
za državno blagajno. 

(3) Povračilo selitvenih stroškov ne pripada, če se 
izvrši selitev preden se je izdal akt, iz katerega izvira 
"pravica do povračila. " '. ' 

Č l e n 2 5 . •' ••-

C) Povračilo selitvenih stroškov iz člena 24. pripada 
tudi še: 
; a) upokojencem, ki se Upokoje po dovršenih popol
nih letih službe, kakor tudi njih rodbinam ob njih smrti, 
•in-, sicer od, krala upokojitve do stalnega stahovališča; 

•Ài. 
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b) upokojencem, ki se vračajo v aktivno službo po 
§ 126. zakona o uradnikih, in sicer od stalnega stanova
lišča do kraja nove postavitve; 

c) upokojencem, ki se reaktivirajo brez prošnje — 
po službeni potrebi, in sicer od stanovališča do kraja 
reaktiviranja; 

č) vsem dnevničarjem, če se ukine aH premesti urad, 
pri katerem so postavljeni, in se razporede v drug kraj, 
in sicer od kraja ukinjenega urada do novega namemb
nega kraja; 

d) državnim uslužbencem, pogodbenim uradnikom in 
vsem dnevničarjem, postavljenim pri stalnih državnih 
ustanovah v inozemstvu, če se upokoje ali odpuste, kakor 
tudi njih rodbinam ob njih smrti, in sicer od stalnega 
službenega kraja do stalnega stanovališča v kraljevini; in 

e) rodbinam umrlih državnih uslužbencev, in sicer 
od dotedanjega službenega kraja umrlega uslužbenca do 
stalnega stanovališča. 

(2) Če se vrši selitev tako, kakor je odrejeno v točkah 
a) do e) predhodnega odstavka, se odredi povračilo po 
odstavku (*) člena 24. 

(') Pravica do povračila zastara, če se selitev ne 
izvrši v 6 mesecih, kar se računi za osebe -iz točk a) in 
d) in njih rodbine od dne razrešitve od dolžnosti upo
kojenega ali odpuščenega uslužbenca, za rodbine iz točke 
e) pa od dne uslužbenčeve smrti. 

(*) Rodbini pripada ono povračilo selitvenih stro
škov, ki bi pripadalo uslužbencu, od katerega rodbina to 
pravico izvaja. 

Člen 26. 
Če se da izvršiti selitev po železnici ali z ladjo, se 

ne sme izvršiti z vozom, konji, jadrnicami, čolni in dru
gimi prometnimi sredstvi na vodi, razen če je ta način 
selitve ugodnejši za državno blagajno ali če bi bil promet 
prekinjen. 

Člen 27. 
Selitev rodbine in pohištva mora izvršiti uslužbenec 

obenem in istočasno, ko odide sam na novo dolžnost. Če 
tega ne bi mogel storiti iz tehtnih razlogov, mu pripa
dajo povračila, odrejena za uslužbenca, ki se seli brez 
pohištva- Ko preseli rodbino in pohištvo, se mu izplača 
samo razlika, tako da niso skupna povračila selitvenih 
stroškov večja od vsote, ki bi mu pripadla, ko bi bil pre
selil rodbino in pohištvo takoj s seboj. 

Člen 28. 
Za rodbinske člane po tej uredbf se smatrajo zako

nita žena in otroci, rojeni v zakonitem zakonu ali poza-
konjeni, in to sinovi do polnoletnosti, hčere pa do omo-
žitve. Izjemoma se smatrajo za rodbinske člane tudi oni 

polnoletni sinovi, ki so stalno nesposobni za pridobiva
nje, ali se redno šolajo, do dovršenega 23. leta, nadalje 
one omožene hčere, ki so pristojno ločene, pa se zaradi 
tega vrnejo pod roditeljsko oblast. 

Člen 29. 
(*) Če sta mož in žena državna uslužbenca, pa se 

selita iz istega kraja in v isti kraj, se smatra,žena glede 
pravice do povračila stroškov za rodbinskega olanà, ne-
glede na to, ali je premeščena po službeni potrebi ali ria 
prošnjo. Če je mož premeščen po prošnji, žena pa po eluž-
beni potrebi, se smatra žena za imetnico pravice do po
vračila selitvenih stroškov. , 

(2) Žena, državna uslužbenka, omožena z državnim 
•upokojencem ali z osebo, ki ni državni uslužbenec, ima 
pravico samó do dnevnice in do povračila za osebni pre

voz zase. Če pa živi ločeno od moža zaradi zakonskih 
sporov ali če je mož siromašnega stanja in nesposoben 
za pridobivanje, ima pravico tudi do povračila za rod
binske člane in selitev pohištva. Moževo siromašno sta
nje se dokaže s potrdilom občinskega oblâstva, njegova 
nesposobnost za pridobivanje pa s potrdilom dveh 
zdravnikov v javni službi. 

Člen 30. 
Vdovci in vdove brez otrok in zakonci, ki žive ločeno 

zaradi zakonskih sporov, pa nimajo otrok aH pa jih 
imajo, toda se otroci ne vzdržujejo pri njih, se smatrajo 
glede pravice do povračila selitvenih stroškov za samske. 

Člen 31. 
Izplačilo tujih valut po predloženih računih za seli

tev v inozemstvo ali iz inozemstva se vrši v dinarjih po 
srednjem borznem tečaju ob času, ki se je prebil na 
selitvenem potovanju. 

Člen 32. 
Uslužbenci, zaposleni v inozemstvu pri državnih 

ustanovah začasnega značaja, kakor tudi uslužbenci, ki 
so poslani v inozemstvo zaradi dovršitve izvestnega 
državnega posla, nimajo pravice do povračila stroškov za 
selitev rodbine in pohištva. 

2. Dnevnica. 
Člen 33. 

(*) Ob času selitve v mejah kraljevine pripada oseb
na dnevnica, kakor ob času službenega potovanja, za 
vsakega preseljenega rodbinskega člana pa po Vi osebno 
dnevnice. 

(*) Ob času selitve v inozemstvo in iz inozemstva se 
računi dnevnica iz predhodnega odstavka: za selitev •* 
državo ali iz države s slabo valuto v dinarjih, za selitev 
v državo ali iz države z zdravo valuto v francoskih 
frankih. 

(3) Če je trajalo selitveno potovanje skupaj 12 ali 
manj kot 12 ur, se mora računiti, kljub odstavku^1) člena . 
9., celotna dnevnica. 

3. Povračilo za osebni prevoz. 
Člen 34. 

Za selitev po železnici ali z ladjo pripada povračilo 
za osebni prevoz, kakor pri službenem potovanju, za J od-
binske člane pa povračilo za vozovnico istega razreda. 

Člen 35. 
(') Če se za selitev ne more uporabiti železnica aH 

ladja, ker teh prevoznih sredstev ni, pripada od vsakega 
km poti po odredbah odstavkov (8), (4), (») in (") čle
na 11.: 

a) uradnikom, uradniškim pripravnikom s fakultetno1 

izobrazbo in popolno srednjo šolo in pogodbenim 
uradnikom: i 

samcu . . s . Ï -, , . , . % . . 4 Din 
. z rodbino do dveh otrok 5 Din;: 

z rodbino z več kot dvema otrokoma . . 7 Din 
o) uradniškim pripravnikom z nepopolno srednjo šolo,;! 

zvaničnikom, služiteljem, tehničnim dnevničarjem!: 
in dnevničarjem finančne kontrole: ;l 

samcu • • • . . . « • • i • • k 3Di» 
z rodbino do' dveh otrok . • • » • • • 4 Dini; 
z rodbino z več kot dvema otrokoma . . 6 Dirti 

(*) Ob delni selitvi (člen 27.) pripada usluŽbencej 
kUometrina,, odrejena Za samca. Ko naknadno preseli; 



4. kos. 107 

rodbino, se m u i z p l a č a popolna .kilometrina, določena za 
rodbino, in sicer, če seli več kot enega rodbinskega 
člana; drugače se mu izplača kilometrina, določena 
za samca. 

4. Povračilo za selitev pohištva. 
Člen 36. 

(') Povračilo za selitev pohištva se odreja po tejrle 
razpredelnici : 

-Vrsta uslužbencev Rodbinsko stanje 

Ob selitvi po železnici ali z ladjo 

za prevoz 
pohiStva 

o H 
d te 

.9 o 

S Ф 

3° 

la tkl.adanfe In Izkladanje, 
za prevoi do poetale 

in obratno, za natovorltev 
In railpTorlle», ia po
škodbo In zavarovanje 

pohištva od vsakega kilo
grama dajantki preselje
nega pohIMva samo do 

maksimalne (eie 

za prevoz 
prtljage 

d es 

S,o 
13 
ce > 
S œ 

5* 

T. B o 

Din 

Ob selitvi 
i vozom kot 

skupna 
povračila 

> 
o 

». u 

qs o 
S a 

2 
o'"H 

•H •« 

Din 

p * « 

Pin 

Uradnikom v položajni sku
pini I., II., 1. stopnje, 
in II., 2. stopnje 

samcu 
z rodbino do dveh otrok 
z rodbino z več kot dvema 

otrokoma 

Uradnikom v položajni sku
pini III., 1. stopnje, in 
III., 2. stopnje 

samcu . 
z rodbino do dveh otrok 
z rodbino z več kot dvema 

Otrokoma 

Uradnikom v položajni sku
pini IV., 1. stopnje, in 
IV., 2. stopnje 

samcu . • . •• . . . . . . 
z rodbino do dveh otrok 

z rodbino z več kot dvema 
otrokoma 

Uradnikom v položajni sku
pini V. in VI. 

samcu 
z rodbino do dveh otrok 
z rodbino z več kot dvema 

otrokoma • 

Uradnikom v položajni sku
pini VII. in VIIL 

samcu 
z rodbino do dveh otrok 
z rodbino z več kot dvema 

otrokoma . . . • • • 

Uradnikom v položajni sku
pini IX. in uradniSkim 
pripravnikom s fakultet-

: . no izobrazbo 

samcu • • • 
z rodbino do dveh otrok 
z rodbino z več kot dvema 

otrokoma 

Uradnikom v položajni sku-
•..pini X. in uradniškim 

pripravnikom s popolno 
srednjo;golo 

Uradniškim pripravnikom z 
nepopolno srednjo šolo 
in zvanicnikom 

j-Sinjbtelj, leni 

samcu 
z rodbino do dveh otrok 
z rodbino z več kot dvema 

otrokoma 

samcu .' 
z rodbino do dveh otrok 
z rodbino z več kot dvema 

otrokoma . . • t » . 

samcu . « . • • • • • 

z rodbino do dveh otrok 

z rodbino z ve5 kot dvema 
otrokoma . • • o • • 

1000 

6000 

8000 

900 

4500 

6000 

800 

3500 

5000 

700 

2500 

3000 

600 

2000 

Ê400 

500 

1500 

2000 

500 

1500 

2000 

1000 

1200 

800 

1000 

•a 

U 
M 

v O 

a.S 

11 
>и 

4 
•ss-
So 

°i 
-ja 
U C 

'O E 
Ji« 
0) 3 

i-
•iS 
Je 

«I 

o» 
E = 
N « 

S 3 

o o 
S5 
a» 
1Л g 

M 
=4 

i? 
glB 
S.2 

9.-3 

g 

po devetdeset par 

po osemdeset par 

po sedemdeset par 

po sedemdeset par 

po šestdeset par 

po petdeset par 

60 

120 

150 

50 

120 

150 

50 

120 

150 

50 

120. 

150 

50 

100 

120 

50, 

100 

120 

50 

100 

120 

80 

100 

60 

80 

.s s 
So 
•« 

II 

D.O 

Es 
So 
»9 

a E 

50 

100 

120 

50 

100 

50 

100 

120 

50 

80 

100 

50 

80 

100 

40 

70 

90 

40 

70 

90 

00 

80 

470 

1220 

1600 

19 

36 

47 

432 

995 

120 1280 

390 

7fi0 

970 

17 

33 

41 

15 

30 

37 

326 

592 

7C0 

270 

480 

592 

12 

23 

28 

9 

19 

23 

240 

440 

546 

17 

21 

220 !, 8 

400 ! 16 

500 

280 

370 

220 

300 

20 

11 

16 

10 

13 



108 4. kos. 

(2) Ko se odreja povračilo po prednji razpredelnici, 
je treba upoštevati samó število otrok, ki se selijo. 

(3) Za pohištvo se smatra samo pohištvo v ožjem 
smislu. Potrošne stvari, kakršne so: drva, živila (zaloga 
za zimo), domače živali in perutnina in temu podobno, 
ne spadajo k pohištvu. \ 

(*) Za selitev iz inozemstva se računi povračilo za 
vkladanje in izkladanje, za prevoz do postaje in obratno, 
za natovoritev in raztovoritev, za poškodbo in zavaro
vanje kakor tudi povračilo za osebne izdatke od stano
vanja do postaje in od postaje do novega stanovanja; za 
selitev iz države s slabo valuto v dinarjih, za selitev iz 
države z zdravo valuto pa v francoskih frankih. 

(e) Ob selitvi po železnici mora vpisati uslužbenec, 
ki se seli, v tovorni list in njegov duplikat v razpre-
delku, odrejenem za vpisovanje predpisanih ali dopust
nih izjav, neglede na to, ali je treba plačati za pošiljko 
voznino kot za kosovno blago ali za vozovni tovor: 
» Z a h t e v a m , da ž e l e z n i c a u r a d n o u g o t o v i težo.« 
Ob drugačnem postopanju izgubi uslužbenec pravico do 
povračila, določenega v razpredelnici, odstavku (*), za 
vkladanje in izkladanje, prevoz do postaje in obratno, 
natovoritev in raztovoritev, poškodbo in zavarovanje 
pohištva. 

(°) Pohištvo v teži do 2.000 kg se mora odpraviti 
vselej kot kosovno blago. Če pa bi se tudi za težo do 
2.000 kg uporabil poseben železniški voz, se prizna voz-
nina za vozovni tovor samo, če je enaka voznini ali 
manjša od voznine, ki bi se plačala, ko bi se bilo pohištvo 
odpravilo kot kosovno blago. Drugače se prizna samo 
voznina, predpisana za kosovno blago. 

O Če se uporabi za selitev pohištveni voz, se na 
smeta vpisati v tovorni list njegova lastna teža in tudi 
ne znesek, plačan za njegov prevoz. 

(8) Povračilo za prevoz pohištva preko maksimalne 
teže se sme priznati samo uslužbencu, ki ima stvari, 
neobhodno potrebne za vršenje same službe. Odločbo 
izda minister za finance po predhodni oceni in predlogu 
resortnega ministra. 

(") Uslužbencu-samcu, ki se seli s pohištvom, ne 
pripada povračilo za prevoz prtljage. 

(10) Uslužbencu, ki se seli brez pohištva, pripada 
samó povračilo za prevoz prtljage in povračilo za osebne 
izdatke od stanovanja do postaje in obratno, kakor je 
odrejeno za samca. 

I11) Vse, kar je predpisano v odstavkih (B), (e), (7), 
'(*)» C) in (10), velja tudi za selitev z ladjo, kolikor se da 
uporabljati tudi na ta način selitve. 

( l S) Ob selitvi po železnici in z ladjo pripada povra
čilo za vkladanje in izkladanje, prevoz do postaje in 
obratni», natovoritev in raztovoritev, poškodbo in zava
rovanje pohištva kakor tudi povračilo za osebne izdatke 
od stanovanja do postaje in obratno samo enkrat. 

Člen 37. 
t1) Ob selitvi z vozom se računi ulomek pod enim 

kilometrom za cel kilometer. 
(*) Če se uporabljajo za prevoz pohištva po suhem 

brezplačna državna ali samoupravna prevozna sredstva, 
pripada samo ena tretjina vseh povračil, določenih ob 
selitvi z vozom za dotično razdaljo. 

(«) Uslužbencu, ki se seli brez pohištva, pripada kot 
povračilo za prevoz prtljage samo ena tretjina zneska, ki 
pripada na dotični razdalji samcu za prevoz pohištva. Če 
uporablja za prevoz grtljage brezplačna državna ali 

samoupravna prevozna sredstva, mu ne pripada povra
čilo za prevoz prtljage. 

Člen 38. 
Če se vrši selitev s konji, veljajo iste odredbe kakor 

ob selitvi z vozom. 
Člen 39. 

Če se ne more izvršiti prevoz pohištva z ladjo, ker 
ni redno uvedenih prog, a)npak s čolni, jadrnicami in 
drugimi prometnimi sredstvi na morju, pripada povra
čilo kakor ob selitvi z vozom, pri čemer se računi ena 
morska milja (1852 m) za en kilometer. 

Člen 40. 
Če se vrši selitev po železnici in z vozom ali z ladjo 

in z vozom ali po železnici, z ladjo in z vozom, pripadajo 
vsa povračila, določena za dotično razdaljo ob selitvi z 
železnico ali z ladjo, in 60% vseh povračil, določenih za 
dotično razdaljo ob selitvi z vozom. Če je več razdalj, 
prepotovanih z vozom, se odreja povračilo 60% po skup
nem seštevku teh razdalj. 

III. Ostale odredbe. 
. Člen 41. 

(') Po vsakem službenem potovanju, odnosno po 
selitvi se mora predložiti račun, v katerem morajo biti 
ti-le podatki: 

a) ime, priimek, zvanje in položajna skupina usluž
benca, ki predlaga račun; 

b) dan, mesec in leto, ko predlaga račun; 
c) končna točka in smer potovanja, odnosno selitve; 
č) čas odhoda in povratka, odnosno prestopa meje 

pri službenih potovanjih, čas odhoda in dohoda pri 
selitvi; 

d) vsota, že prejeta na račun potnih ali selitvenih 
stroškov, v kakšni valuti in pri kateri blagajni; -

e) vse ugodnosti glede prevoznih sredstev; 
f) število preseljenih otrok, dan, mesec in leto njih 

rojstva. 
(*) Podatki, navedeni v računu, se morajo preizku

siti, račun pa mora biti overovljen, da se je izvršilo služ
beno ali selitveno potovanje. Račun za službeno potovanje 
overovi starešina, ki je izdal nalog za potovanje. Račun 
za selitveno potovanje overovi starešina urada, h katere
mu je uslužbenec premeščen. Račun oseb iz točk a),1 d) 
in e) odstavka (*•) Člena' 25. overovi krajevno državno 
oblastvo, kjer pa tega ni, občinsko oblastvo. 

(3) Razen ostalih dokazov se mora priložiti računu 
tudi še: 

a) akt, iz katerega izhaja pravica do povračila pot» 
nih ali selitvenih stroškov v izvirniku ali overovljenem 
prepisu; in 

b) ob selitvi z vozom ali s konji potrdilo' odhodne 
in namembne občine, da se je pohištvo preselilo., 

Člen 42. 
Na račun potnih in selitvenih stroškov se sme iz

plačati pred izvršenim potovanjem ali po izvršenem po
tovanju po približnem izračunu znesek do dveh tretjin 
skupne vsote. , , * 

Člen 43. 
(*) Vse terjatve po tej uredbi zastarajo, Ce se ne' 

prijavijo- v šestih mesecih od dne, ko se jè izvrSitó 
potovanje ali izvršila selitev. Ob dejni selitvi (člen 27.) 
se računijo rokovi za prijavo ierjatve nezavisno drug od 
drugega^ •» . 
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(2) Uslužbenec, ki je vzel na račun potnih in selit
venih stroškov izvestno vsoto', mora predložiti v t " d e s e " 
tih dneh po izvršenem potovanju pravilen račun (cl. 4L). 
Drugače se odtegne vsota po administrativni poti, in to: 

a) pri aktivnih državnih uslužbencih od prve pri
hodnje plače; 

b) pri upokojenih državnih uslužbencih od prve pri
hodnje pokojnine; .. . 

c) pri pogodbenih uradnikih, dnevničarjih in hono
rarnih uradnikih od polovice mesečnih nagrad; 

č) 'pri ostalih plačilu zavezanih osebah od polovice 
mesečnega prejemka pri državni blagajni; in , 

• d) pri osebah, ki niso državni uslužbenci, od kate
regakoli njih prejemka pri državni blagajni, odnose o» se 
izterja sodnim potem. " 

(3) Ce je vzeta vsota večja kakor se mu po predlo
ženem računu prizna po določbah te uredbe, se mora 
presežek takoj vrniti državni blagajni, Ce se to ne stori, 
se mora presežek odtegniti po. administrativni poti od 
prvih skupnih prejemkov. Tako je' postopati tudi, če je 
terjatev zastarela. 

• Člen 44. ' ' .' ' 
Za resničnost predloženega računa in dokumentov, 

je tisti, ki predlaga račun, materialno, disciplinski in ka
zenski odgovoren.: 

Člen 45. 
(^ Določbe te uredbe ne veljajo za .vse one vrste 

državnih uslužbencev, katerim so povračila stroškov bo
disi za službena' potovanja, .bodisi za selitev urejena s 
posebnimi zakonskimi predpisi.,Ce pa vrše take osebe 
službena potovanja po poslu državnih ustanov, za katere 
veljajo določbe te uredbe, jim pripada povračilo stroškov • 
po določbah te uredbe. 

(s) Prav tako ne veljajo določbe te uredbe, кГ se : 
nanašajo na dnevnico in;na povračilo stroškov za sluz- : 
bena potovanja, za one uslužbence, ki imajo po poseb
nih zakonskih predpisih za službena potovanja povra
čilo v obliki posebne dnevnice, potne povprečmne ab. 
nagrade načez. 

Člen 46. 
0) Avtentično tolmačiti: to uredbo je pristojen mini

ster za finance. 
C) Pritožbe po sporih, ki nastanejo zbog uporabe te 

odredbe, se vlagajo na ministrstvo za finance. Po izpla
čanih računih, ne da bi oni, ki račun predloži, kaj pri
pomnil, so pritožbe nedopustne. ' 

Člen 47. 
: Ministrski svet sme po'predlogu ministra za finance 

znesek dnevnice in ostalih povračil zviševati ali zni
ževati. 

IV. Prehodne odredbe. 
'•• ' Č l e n 4 8 . 

Ministrski svet predpiše po predlogu ministra za 
finance z uredbo povračilo stroškov za službena po_tova-i 
nja in selitev ministrov in banov, aktivnih, upokojenih 
*n nà razpolaganju. Dokler- se ta: uredba ne predpiše, 
veljajo v tem pogledu dosedanji predpisi. 

. Člen 49. 
Dokler se ne predpišejo pravilniki iz odstavka _(»).. 8e-

^в-ј У^Цајб dosedanji £red^iâi û ten», 

Člen 50. 

Uradnikom s plačo državnega podtajnika pripada tudi 
še nadalje povračilo potnih in selitvenih stroškov po do
ločilih uredbe o povračilu potnih in selitvenih stroškov 
civilnih državnih uslužbencev štev. 13.400/1. z dne 
15. marca 1930.* 

Člen 51. 
Ta uredba dobi obvezno moč na dan, ko se razglasi 

v »Službenih riovinah«, in velja za vsa službena in selit
vena potovanja, ki se dovrše na ta dan in po tem dnevu, 
neglede na to, kdaj so se pričela. 

Iz občega oddelka ministrstva za finance; dne 12. de
cembra 1931., št. 84.600/1. ' . 

47. 

; t ta osnovi § 166. zakona o uradnikih z dne 31. marca 
1931. predpisujem to-le : 

uredbo 
o velikosti nagrade dnevničarjem v 

resortu ministrstva za finance.** 
. Člen 1. 

Dnevničarjem se odreja nagrada po vrsti službe, 
ki jo vrše, in po draginjskem razredu kraja, kjer so po
stavljeni, po tej-le razpredelnici: 

> 
«o 
n. 

N, 

1 

,2 

3 

.4 

Vfsta službe , i 

Dnevničarji, ki vrše zvanifcniško služ-
' bo, negleđe na kvalifikacijo 

Dnevnižarji, ki vrše služiteljsko službo 

Dnevničarji s strokovno tehnično in 
obrtno kvalifikacijo, če vrSe sluz-
bo- ki ustreza, tei kvalifikaciji 

DnéViiiïàrji s popolno fakultetno iss-
. òbrazbOi če vrše službo, ki ustreza 

tej kvalifikaciji 

Zrietna nagrada т 
draginiskem razreda 

I II Ш 

na mesec dinarjev 

dO 
1100 
do 
950 

do 
1200 

do 
1400 

do 
950 
do 
850 

do 
1100 

do 
1300 

do 
850 
do 
760 

dò 
1000 

do 
1200 

Člen 2. 
Po vsakih dveh letih neprekinjene Un neoporečne 

službe se sme nagrada zvišati, in sicer: 
a) dnevničarjem pod zap. Št. 1 razpredelnice za 

50 dinarjev; ' . '. 
b) dnevničarjem pod zap. št. 2 razpredelnice za 

40 dinarjev; „ \ , . 
c) dnevničarjem pod zap. st. 3 razpredelnice za 

60 dinarjev; , 
č) dnevničarjem pod zap. št. 4 razpredelnice za 

80 dinarjev. 
\ " Člen 3. 

Dnevnicarji, ki se zateko na dan, ko stopi ta uredba 
v veljavo, v državni službi z višjo nagrado, obdrže do-

» »Uradni list« št. 229/48 iz 1. 1929./1930. 
^** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« % dne 

18, decembra 1931àSt.. 297/ХСУШ17, 

'iHûJ&Li' 



no 

tedanjo nagrado; roki za zvišanje nagrade iz člena 2. 
se jim štejejo od dne postavitve in od najvišje začetne 
nagrade, določene za dotično vrsto službe v razpredelnici 
člena 1. 

Člen 4, 

Ta uredba stopi v veljavo na dan, ko se razglasi 
v >SIužbenih novinah<. 

V Beogradu, dne 12. decembra 1931-; št. 84.476/1. 

Minister za finance 
dr. Mil. R. Djordjerić s. r. 

4. kos. 

48 

Navodila 
za izvrševanje zakona o opojnih 

drogah.* 
Na osnovi člena 23. v predlogu zakona o obči carin

ski tarifi dajem zaradi izvrševanja odredb zakona o 
opojnih drogah z dne 30. novembra 1931. (>Službene 
novinec št. 285-^X0111 z dne 5. decembra 1931.),** koli
kor se nanašajo na poslovanje carinarnic, naslednja 

n a v o d i l a : 
člen 1. Za opojne droge se smatrajo: 

I. s k u p i n a : 
a) sirovi opij; 
b) kokovo listje; 
c) indijska konoplja. 

II. skupina: 
a) medicinalni opij in preparati, dobljeni neposred

no od opija, ki imajo v sebi več kot 0-2% morfina; 
b) morfin, njegove soli in preparati, ofičinalni in 

neoficinalni, ki imajo v sebi več kot 0-2% morfina; 
c) diacetilmorfin (heroin) in ostali esteri morfina, 

njihove soli in vsi preparati, ki imajo y sebi diacetil
morfin; 

d) dihidrooksikodeinon (eukodal), dihidrokodeinon 
(dikodid), dihidromorfinon (dilaudid), acetilodihidrc-
kodeinon (acedikon), dihidromorfin (paramorfan), nji
hovi esteri in soli katerekoli teh snovi in njih esterov. 
N-oksimorfin (genomorfin), N-okeimorfinske kombinacije 
in ostale morfinske kombinacije na pentavalentnem 
azotu; 

e) kokain, njegove soli in vsi preparati, ki imajo 
v sebi več kot 0-1% kokaina; 

f) ekgonin, èsteri ekgonina*** in njihove soli; 
g) preparati indijske konoplje (ekstrakti, tinkture 

in smola). 
III. s k u p i n a : 

a) tebain in njegove soli; in 
b) kodein (metilmorfin), dionin (etilmorfin), pero-

nin (benzilmorfin) in njihove soli. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
31. decembra 1931., št. 307/01^57. 

** >Službeni list« št. 652/83 iz 1. 1931. 
*** Popravi v >ekgonin< tudi v >Službenem listu« 

St 662/83 iz leta 1931. (§ 1., I I , f) po >Službenia novi-

Ob sporu glede vprašanja, ali spadajo poedini pro
izvodi pod odredbe zakona o opojnih drogah, je odločil
no mnenje, ki ga izda minister za socialno politiko in 
narodno zdravje v sporazumu z ministrom za trgovino 
in industrijo. 

Člen 2. Opojne droge iz člena 1. teh navodil зе 
smejo uvažati in izvažati samo pri glavnih carinarnicah 
v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Novem Sadu, Skoplju, 
Sarajevu in Splitu. 

Člen 3. Provoz (tranzit) opojnih drog skozi našo 
kraljevino se sme vršiti samo pri onih obmejnih carinar
nicah, ki so ob železniški progi. 

Člen 4. Uvoz in izvoz opojnih drog se opravlja samo 
po,, uvoznih in izvoznih dovolilih, ki jih izdaja od pri
mera do primera kot pristojno ministrstvo za trgovino 
in industrijo (urad za opij). 

Člen 5. Ob vlaganju deklaracij za uvozno ali izvozno 
ocarinjanje opojnih drog morajo vpisovati deklaranti 
v deklaracije za ustreznim tarifnim imenovanjem tudi 
to, da so droge (kemikalije, zdravila, zdravilne speciali
s e , zdravilne rastline in dr.), ki jih uvozijo, odnosno 
izvozijo, opojne droge po členu 1. teh navodil, in tudi 
priložiti deklaraciji ustrezno dovolilo v duplikatu (kakr
šen je obrazec št. 1. aH 2.). ' 

Člen 6. Ob uradnem pregledu, ki se mora vršiti 
vpričo enega carinarničnega kemika, se mora ugotoviti, 
da se uvozijo ali izvozijo opojne droge one.teže, toliko 
njih po številu in v onih zavojih (škatle, steklenice, 
ampule, tablete itd.), kakor so označene v dovolilu; če 
pa je označen v dovolilu tudi odstotek opojnih drog, da 
dejanski vsebujejo tolikšen odstotek opojnih drog. 

Duplikat dovolila s potrebnim zaznamkom o izvrše
ni ekspediciji mora vročiti carinarnica ministrstvu za 
trgovino in industrijo (urad za opij). 

Kontrola teže čistega blaga pri uvçzu ali izvozu, 
kakor tudi odstotkov opojnih drog v preparatih, se vrši 
navadno s primerjanjem označb, danih v dovolilu, z 
označbami na blagovnih zavojih. 

Ce nastane dyom, je ugotoviti čisto (netto) težo s 
tehtanjem. 

Ca se uvozijo opojne droge v notranjih zavojih, s 
katerimi vred se ocarinjajo glede na pravila o tari, se 
jemlje za ocarinjanje, odnosno se prijavlja njih skupna 
teža, ne pa teža čistega blaga, ki je označena v dovolilu. 

Člen 7. Ocarinjanje pošiljk opojnih drog, ki se po
vsem skladajo z dovolilom ali jih je po količini in številu 
manj, kakor je označeno v dovolilu, se vrši brez zadrže
vanja. 

Člen 8. Ocarinjanje uvoznih poštnih pošiljk opojnih 
drog se vrši po uradni dolžnosti in po dovolilu, pred
hodno dobavljenem od nàsìovitelja. 

Člen 9. Opij, namenjen jza izvoz; mora biti vložen v 
lesene zaboje. Pri poštnih paketih se mora vkladati opij 
v lesene zabojčke s količino največ 2 kg čiste (netto) 
teže. 

Zaboji z opijem, namenjeni za izvoz, morajo imeti 
s črnilom izpisano označbo > «.* Črke te označbe 
morajo biti visoke vsaj dva cm pri poštnih pošiljkah, 
Stiri cm pa pri drugih pošiljkah. , : 

Člen 10. Carinska oblastva, ki jim je prijavljena 
izvozna ekspedicija opija, izvrše ekspedieijo šele, ko 
ngotove: 

* v ifliiizhfliyh п^ујрд^ дгдиа ш^Лжшт *)% » ' 
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a) da je opremljena dotična partija opija s pred-
pisnim izvoznim dovolilom; 

b) da ustreza dejanska čisla (netto) teža opija, pri
javljenega za izvoz, teži, označeni v dovolilu, ali da je 
manjša; 

c) da v dovolilu določeni rok za izvoz še ni pre
tekel; ,* 

č) da je opij vložen in označen, kakor je določeno 
v členu 9. teh navodil. 

Dejanska čista (netto) teža opija se določa neglede 
. na veljavne predpise o tari. 

Člen 11. Ogledki opija se smejo odpravljati v ino
zemstvo samo z izvoznim dovolilom ministrstva za trgo
vino in industrijo (urad za opij), če čista (netto) teža 
ogledka ne presega 20 g. 

Člen 12. Provoz (tranzit) opojnih drog skozi našo 
kraljevino je dopusten samó, če je.opremljena provozna 
Pošiljka z izvoznim dovolilom izvorne države. 

Za provozno pošiljko opojnih drog izda vstopna cari
narnica »provozni list« (kakršen je obrazec št. 3.), ki 
spremlja to pošiljko do izstopne carinarnice. En izvod 
Provoznega lista priloži carinarnica carinsko-železniški 
ali carinsko-poštni provozni listini, drugi izvod pa pošlje 
v treh dneh ministrstvu za trgovino in industrijo (ura
du za opij). 

Pri izstopu provoznih pošiljk opojnih drog iz države 
Pridrži izstopna carinarnica provozni list vstopne cari
narnice, eno njegovo kopijo pa pošlje s pripombo, da 
le pošiljka šla iz države, v treh dneh ministrstvu za 

.,trgovino in industrijo (uradu za opij). 
' Člen 13. Vsak poizkus uvoziti, ali izvoziti opojne 
droge preko količin, odobrenih v predloženih dovolilih 
carinarnici, se smatra glede na odstavek (6) § 23. zakona 
0 opojnih drogali za tihotapstvo. 

Razen z rednimi kaznimi za tihotapstvo po pred
pisih carinskega zakona kaznuje carinarnica odgovorno 
osebo tudi še z denarno kaznijo do 60.000 dinarjev v 
korist opijskega fonda. 

Člen 14. Če deklarant ne izjavi niti ne predloži po
trebnega dovolila za droge (kemikalije, zdravila, zdra
vilne specialitete, zdravilne rastline itd.), ki jih uvozi 
ali izvozi, da so opojne droge po prvem členu teh 
navodil, in se to ugotovi z uradnim pregledom, se smatra 
Po odstavku (6) § 23. .zakona o opojnih drogah za tiho
tapca in se kot tak kaznuje na isti način, kakor je rečeno 

'•v Členu 13. teh navodil. 
člen 15. Na osnovi § 21. zakona o opojnih drogah 

s e pobira pri izvozu v korist opijskega fonda specialna 
taksa 3 dinarjev po kg sirovega opija. To takso morajo 
carinarnice obračunavati in pobirati po dokumentih (de
klaracijah), po katerih pobirajo tudi ostale takse in po 
katerih se vrši izvozno ocarinjanje sirovega opija. Zato 
niorajo v teh dokumentih kakor tudi v dohodni knjigi 
otvoriti razpredelek »Taksa za opijski fond«. 

Pobrani dohodek od te takse morajo predati cari
narnice z ostalimi dohodki svojim osrednjim carinskim 
blagajnam, v mesečnem izpisku o dohodku pa izkazovati 
skupno vsoto dohodka, ostvarjenega pri carinarnici iz 
re takse. 
hi ^ e n a r ' Pobran za to takso, izroče osrednje carinske 
w|^ajnö' Državni hipotekami banki na plodonosno na
ložbo icot denar, namenjen za opijski fond, — in obveste 
0 Predanih vsotah neposredno ministrstvo za trgovino 
*n industrijo (odsek za računovodstvo). 

t člen 16. Ker stopi zakon o opojnih" drogah z dne 
U 1. x seljak » debi оћдада таб « Даат 

1. januarja 1932., se morajo ravnati carinarnice od dne 
1. januarja 1932. dalje po teh navodilih. 

Carinarnicam se daje na znanje, da prestanejo veljali 
z dnem 1. januarja 1932.: 

a) zakon o prometu in kontroli narkotičnih drog in 
.strupov z dne 18. novembra 1929.; 

b) pravilnik o kontroli prometa s sirovim opijem z 
dne 19. decembra 1929.; 

c) pravilnik o prometu in kontroli narkotičnih drog 
in strupov z dne 10. maja 1930.; 

č) izprememba §§ 12. in 18. pravilnika o prometu 
in kontroli narkotičnih drog in strupov z dne 3. ja
nuarja 1931., nadalje razpisi oddelka za carine C. br. 
50.896/29; C. br. 53.555/29; C. br. 53.785/29; br. 2%.300/IV 
1930.; br. 31.297/1 V—1930 in vse prejšnje naredbe po tej 
snovi. 

V Г ogradu, dne 21. decembra 1931.; br. 43.297/1 V. 
Minister za finance 

dr. Mil. R. Djorđjević s. r. 

Obrazec št. 1. 
Uvozna dopustnica. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo (urad za opij), 
ki je pooblaščeno po zakonu o opojnih drogah, da vodi 
kontrolo nad prometom z opojnimi drogami, je odo
brilo _ '. _ __ 
da uvozi od tvrdke „ 

iz 

opojne droge v količini: 
1 ...„...._ 
2. 
8. 
4. 
5. 
6. 

za medicinske potrebe. 
To dovolilo velja od dne 

do dne •„, ,-, ,, 
Štev „ 
Datum. 

Pò naredbi > 
ministra za trgovino in industrijo 

šef urada 

(Pečat.) 

Glavna carinarnica v '..„..» po
trjuje, da se je po tem. dovolilu dejansko uvozilo z uvoz
no deklaracijo Uv.br z dne - „.: 

. .1; • 1 " 
2. ^ _ _ 
3. 

* • • ' • . - • • • • • -

; 6. _ j — _ _ _ . 
• " g - ' . • 

Fodpis angažiranih uradnikov: 

„(Pečat) ' . * '''"""'" ' ~ - ^ — ~ " ' 
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Obrazec št. 2. 
. Izvozna dopustnica. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo (urađ za opij), 
ki je pooblaščeno po zakonu o opojnih drogah, da vodi 
kontrolo nad prometom z opojnimi drogami, je po vpo
gledu uvozne dopustnice št. z dne ..„ 

.;.._ — , ki jo je izdal _______________ . , 
odobrilo ., da izvozi 
na naslov „ količino 

To dovolilo velja od dne ,_._._„_„ .„-„-«._— <*o 
dne . 

Štev 
Datum. 

Po naredbi 
ministra za trgovino in industrijo 

šef urada 

(Pečat.) 
Glavna carinarnica v - po

trjuje, da se je po tem dovolilu dejanski izvozilo z dekla
racijo Iz. br ; z dne — -.-_-.—.—— ~: 

Podpis angažiranih uradnikov: 

(Pef M 

Obrazec št. 3. 
Provozni list. 

Obmejna carinarnica v '. po
trjuje, da se je skladno z izvoznim dovolilom izvorne 
države „ prijavila za 
provoz v državo „.„ ,.,_. količina 
opojnih drog, in tor 

Ta količina opojnih drog gre iz države pri obmejni 
carinarnici v - — 

(Datum in pečat.) 
Podpis angažiranih uradnikov: 

Obmejna carinarnica v __. -, ;„ ,; ; ; „ po
trjuje, da je gorenja količina opojnih drog po provoznem 
listu obmejne carinarnice p šla 
iz države dne _; t 

(Datum in pečat.) 
Podpis angažiranih' uradnikov: 

49. 

Na osnovi odstavka C) Člena 28. uredbe o draginj-
skih dokladah državnih upokojencev št. 75.500/1 z dne 
27. oktobra 1931. (»Službene novine« št. 28S-XC1I1 z 
dne 5. decembra 1931.) predpisujem 

prijavo 
za prejemanje draginjske doklade.po 
uredbi o draginj skih dokladah držav
nih upokojencev štev. 75.500/1 z dne 

27. oktobra 1931.* 

1 

2 

3 

4 

5, 

6 

7 

8 

Ali se bavi vložilec prijave s kakšnim po
klicem (samostojnim obrtom, prosto 
profesijo) ? 

Ali ima vložilec prijave dohodek od oseb
nega dela ali imetja. ÌD koliko na mesec? 

Ime žene in ali je žena aktivna državna 
uslužbenka, upokojenka ali v državni 
službi kot pogodbena uradnica, dnevni-
čarka ali honorarna uslužbenka? 

Ali ima žena dohodek, od Cesa in koliko na 
mesec? 

Ali živi vložilec prijave skupaj z ženo ali 
ločeno od nje? 

Ime in rojstni datum vsakega otroka in ali 
je otrok zakonski ali pozakonjen? 

Za vsakega otroka: 
Ali prejema pokojnino ali ima dohodek od 

javne ali privatne službe ali pa od pre
mične ali nepremične imovine in koliko 
na mesec? 

Ali ima mesto v kakšnem zavodu ali pre
jema štipendijo, podporo ali ustanovo, 
od koga in v kolikem znesku?1 

Ali je za učenca v obrtu, trgovini ali pod
jetju in ali ;ga vzdržuje poslodavec? 

Za otroka nad 16 let starosti: 
Ali se šola in na kateri šoli? Ali je duševno 

ali telesno trajno nesposoben za prido
bivanje? Ali hči, neporočena, gospodinji 
svojemu očetu vdovcu? 

, 

Datum in kraj vložitve prijave: 

Priimek, ime in stalno, stanovališče 
vložilca prijave: 

Na hrbtu prijave je natisnjeno to-lô.besedilo: 

Navodilo 
za izpolnitev prijave in dokazi za prejemanje 

draginjske doklade. 

V razpredelku ; 1 je treba navesti vsak bodisi tra
jen bodisi občasen poklic, s katerim.se upokojenec 
bavi. 

• »Službene novine kraljevine Jugoslavije< z dne; 
18. decembra 1931., št. 297/XCVI/721. 

.Uredbo gl, službeni liste Si* 622/81, & \ 188V 
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V razpredelku 2 je treba navesti velikost mesečnega 
dohodka in odkod ta dohodek izvira. Ce dohodka ni, 
je treba zapisati: »Nima nobenega dohodka«. Navesti 
se mora tudi imetje, ki ne donaša dohodka. — To velja 
tudi za razpredelke 4 in 7. 

» V razpredelku 3 je treba navesti tudi ženino zva
nje in urad, pri katerem je zaposlena. Ce žena ni v 
službi, je treba zapisati: »Ni uslužbena«. 

V razpredelku 5 je vpisati: »Zivi v zakonski skup 
nosti«, če pa živi ločeno: »Zivi ločeno«, in je treba na
vesti vzrok ločenemu življenju in od kdaj traja ločmo 
življenje. 

V razpredelku 6 j> treba po -eg imena vsakega 
otroka označiti: »zakonski« ali »pozakonjen«. 

V razpredelku Z je treba navesti ustrezne podatke 
za vse otroke pod in nad 16 leti, in to: mesečni znesek 
dotične pokojnine; nasiv in sedež zavoda, v katerem 
ima otrok mesto; naziv in sedež ustanove, od katere 
Prejema otrok štipendijo, podporo ali naklonitey. Ce 
je otrok za učenca v obrtu, trgovini ali podjetju, je 
treba navesti, ali ga vzdržuje poslodavec popolnoma, 
deloma, ob nagradi ali brez nje, ali g» vobče ne vzdr
žuje. 

V razpredelku 8 je treba navesti ustrezne podatke 
samo za otroke nad 16 let starosti, in to: ime otroka, 
ki obiskuje šolo, naziv in sedež šole. Ce je otrok du
ševno ali telesno trajno nesposoben za pridobivanje, 
je . treba vpisati: »Nesposoben za pridobivanje«. ^ Ce 
°frok, neporočena hči, svojemu očetu vdovcu gospodinji, 
i e treba vpisati: »Gospodinji«. 

II. 

Vsaka prijava mora biti po vložilcu svojeročno iz
polnjena in podpisana. Prijave, ki so jih izpolnili drugi, 
najsi jih je podpisal vložilec, se morajo vrniti in po 
njih se doklada ne sme izplačevati. Ce vložilec prijave 
ne zna ali ne more pisati, je postopati po zakonu o 
občem upravnem postopku. 

III. 

Dokazi po odstavku (») člena 28. so ti-le: 
a) da nimajo vložilec prijave in člani njegove rod

bine, za katero se zahteva doklada, imetja ali dohodka 
(razpredelki 2, 4 in 7): potrdilo' davčnega, odnosno 
občinskega oblastva njih stalnega bivališča; 

b) da,živi vložilec v zakonski skupnosti (razprede-
l e k 5) :. jamstvo dveh aktivnih ali upokojenih državnih 
uradnikov; 

, c ) da se otrok šola (razpredelek 8), da ne uživa 
Stipendije, podpore, ustanove, in da nima mesta v za
vodu: potrdilo šolskega oblastva; 

S) da poslodavec otroka v obrtu, trgovini ali pod
jetju (razpredelek 7) ne vzdržuje, odnosno ne nagraja: 
poslodavčeva izjava, potrjena po policijskem, odnosno 
občinskem oblast vu; 
• ' d> da je otrok trajno nesposoben za pridobivanje 
(razpredelek 8): potrdilo dveh zdravnikov v javni 
službi; 

e ) da gospodinji neporočena hči očetu vdovcu (raz-
•••' Predelek 8): jamstvo dveh aktivnih ali upokojenih 

državnih uradnikov; 
*) za razpredelek 3: poročni list; 

' .- •• g) za razpredelek 6: rojstni in krstni list, odnosno 
frHok o pozakonitvi» 

Za vse ostalo zadostujejo dotične izjave vložilca pri
jave. 

Vsi dokazi morajo biti v izvirniku ali overovljenem 
prepisu, če niso dotične činjenice potrjene na prijavi 
sami. 

V Beogradu, dne 12. decembra 1931.; št. 83:900/1.' 

Minister za finance 
dr. Mil. R. Djordievié s. r. 

50. 

Posebne uzance 
za trgovanje z žitom. 

Skupne odredbe. 

§ l . 

V trgovini z žitom je sto metrskih stolov najmanjša 
količina, s katero se more trgovati na borzi. 

§2. 

Za edinico trgovanja se smatra 100 kg. Cena se 
razumeva netto brez vreč. 

§3. 

Če se prodaja žito brez dogovora, aH se prodaja 
tuzemsko ali inozemsko blago, se sme dobavljati samo 
žito domačega izvora. 

§ 4. 

Blago, ki se dobavlja, mora povprečno ustrezati po
gojeni kvaliteti, mora biti rešetano' tako, kakor je to 
trgovski običaj, a manjek v vrednosti sme biti tudi v 
posameznih delih (ižvzemši okrajek) le malenkosten. 

Če je blago prodano izrecno po povprečni kvaliteti, 
ne sme biti ta manjek v vrednosti večji nego 2%. 

Toda blago mora imeti tudi v posameznih delih 
(ižvzemši okrajek) pogojeno kvalitetno težo, odnosno 
kvalitetno težo, ki je določena v §§ 23. in 26. Niti v 
posameznih delih ne sme imeti blago več primesi nego 
je dopuščeno po §§ 12., 13., 14., 15., 16., 21. in 22. 

' • § s. 

Če se prodaja inozemsko žito brez pznačbe pogojev 
kvalitete ali brez kupnih vzorcev, mora ustrezati kvali
teta dobavljenega žita uzancam zagrebške borze. 

- ' , § 6 - ' ' . ' • ' • ' 

Će se predloži blago v raznih prostorih, se morajo 
smatrati količine, predložene v posameznih prostorih, 
za samostojne edinice glede odškodnine za morebitni 
manjek v vrednosti. -'••••• 

Vsaka predložena parti"-. VAi^u (prosto nasutega ali 
S Yxê&h) moja. biti e ; „ j (egalne) kvalitete. Vsak 
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vagon in vsak tovorni predel ladje je glede kvalitete 
posebna partija. 

s». 
Za primes (pleve) se ne smatra samo pokvarjeno 

zrnje iste vrste žita, marveč tudi vsak tuj predmet. 

§8. 

Kupec sme zahtevati, da se mu preda žito, ki je 
uvoženo iz inozemstva, ocarinjeno ali neocarinjeno, če 
takrat, ko izreče to zahtevo, še ni ocarinjeno. V posled
njem primeru mora prodajalec plačati kupcu v gotovini 
carino in stroške, potrebne za .carinjenje, ' ' ч 

§ 9 . 
Kupec sme zavrniti žito, J 

I. ki je pokvarjeno (kvarno, nezdravo, § 10.),. izvzemši 
primere, naštete v § 51. občih uzanc; 

II. 1. ki ni suho, ki je umetno sušeno ali je po
mešano z umetno sušenim blagom; 

2. ki ni pridelek zadnje žetve ali je pomešano z 
žitom prejšnjih letin; 

3. ki je uvoženo iz inozemstva ali je pomešano 
z žitom, ki je uvoženo iz inozemstva, kolikor ni 
prodajalec pred sklepom posla izrecno opozoril 
kupca na pogreške in: okolnosti, ki so omenjene 
pod 1. do 3. 
To velja tudi, če se prodaja blago po vzorcu ali po 

ogledu. 
§ 10. 

Pokvarjeno (kvarno, nezdravo) je ono žito, ki je 
zadehlo ali plesnivo, ki je popolnoma ali deloma ogreto, 
če je v njem veliko črvov, pokvarjenih ali od črvov 
načetih zrn (črvivega ali piškavega zrnja). Za pokvar
jeno se smatra tudi ona pšenica, ki je na koncih snetljiva 
ali ki je zamazana z rožički. 

Posamezne vrste žita. 
§n. 

Če ni blago prodano po vzorcu, se smejo posamezne 
vrste žita zavrniti, razen v primerih, določenih v §§ 9. 
in 10., ob spodaj naštetih pogojih: ' * 

§ 32. 

' Â. Pšenica, 
, I. ki ima: 

a) po teži nad 2% primesi; 
b) po številu zrnja skupaj ali posebej nad 1% ku-

banke (blé dur) ali bele pšenice; 
c) po številu zrnja nad 1% izkaljenih zrn, 

Vendar je dovoljeno, odstopiti od točke a), če 
znaša primes sicer nad 2%, a né presega 5%. V tem 
primeru pa mora odobriti prodajalec kupcu za 
vsakih pričetih 25 dkg presežka 0-25% kupne cene. 
če znala primes nad 5%, a hoče kupec prevzeti 
blago ali se mora blago po pogodbi vendarle pre-, 
vzeti, določi borzna strokovnjaška komisija manjšo 
vrednost po prostem prepričanju. Rž v pšenici se 
šteje za primes, a pri obračunavanju manjše vred
nosti se odobruje kupcu za vsakih 60 <đkg rži <У25% 
kupne cene. 

/ 

4. kos. 

Pričenši od 1. avgusta se mora dobavljati pri-' 
delek nove žetve. 

II. Če je pogojena pšenica za seme, sme kupec zavrniti 
blago, v katerem je ozimna pšenica pomešana z 
jaro in narobe. 

§ 13. 
Če je pri prodaji pšenice teža primesi izrecno po

gojena v odstotkih, se mora prevzeti blago, če je faktič
na teža primesi večja od pogojene, le tedaj, če ta pre
sežek ni večji nego 2%. V takem primeru mora odobriti 
prodajalec kupcu za vsakih pričetih 25 dkg viška pri
mesi 0-25% od kupne cene. če znaša presežek primesi 
nad 2%, a hoče kupec prevzeti blago ali se mora blago 
po pogodbi vendarle prevzeti, določi borzna strokovnja
ška komisija manjvrednost po prostem preudarku. ' 

§ 14. 

B. Rž, 
ki ima: 

a) po teži nad* 2% primesi; 
b) po številu zrnja nad 5% pšenice; 
c) po številu zrnja nad 1% izkaljenih zrn. ' 
Vendar je dovoljeno, odstopiti od točke a), če znaša 

primes sicer nad 2%, a ne presega 5%. V tem primeru 
pa mora odobriti prodajalec kupcu za vsakih pričetih 
25 dkg viška primesi 0-25% od kupne cene. Če znaša 
primes nad 5%, a hoče kupec prevzeti blago ali se mora 
blago po pogodbi vendarle prevzeti, določi borzna stro
kovnjaška komisija manjvrednost po prostem pre
udarku. , 

Rženi rožički se ne računajo v primes. V rži, ki se 
dobavlja, jih sme biti samo toliko, kolikor jih ostane 
tudi po najbolj skrbnem čiščenju. Drugače sme kupec 
zavrniti blago. 

Pričenši od 1. avgusta se mora dobavljati pridelek 
nove žetve. 

§ 15. 

C. Oves, 
I. ki ima: 
a) po teži nad Зж primesi; 
b) po številu zrnja nad 3% ječmena; 
c) po številu zrnja nad 3% izkaljenih zrn; 
II. črni oves. 
Vendar je dovoljeno, odstopiti od točke a),- če-znaša.; 

primes sicer nad 3%, a ne presega 5%. V tem primeru . 
pa mora odobriti prodajalec kupcu 0-25% odkupne cehe., 
za vsakih pričetih 50 dkg omenjenega presežka. Če znaša 
primes nad 5%, a hoče kupec prevzeti blago ali se mora 
blago po pogodbi vendarle prevzeti, določi borzna stro
kovnjaška komisija manjvrednost po prostem pre
udarku. 

Če je pogojen nerešetan (originalni) oves, sme biti 
v njem do 3% zemlje in peska. ' ^ 

Pričenši od 1. septembra se mora dobavljati pri» 
delek nove žetve, 

§ 16. 

D. I. Ječmen, 
ki ima: 

a) po feži nad 3% primesi; 
b) po številu zrnja nad 1% izkaljenffi zrn. 
Vendar je dovoljeno, odstopiti od točke a), бе inalì: 

priniea sicçr nad_3j|, a ne presega 5%.. Y tem primera 
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Pa mora odobriti prodajalec kupcu za vsakih pričetih 
25 dkg viška primesi 0-25% od kupne cene. Ce znaša pri
mes nad 5%, a hoče kupec prevzeti blago a l i se mora 
blago po pogodbi vendarle prevzeti, določi borzna stro-
kovnjaška komisija manjvrednost ,po prostem pre
udarku. 

Pričenši od 1. avgusta se mora dobavljati pridelek 
nove žetve, 

II. Pivovarniški ječmen, 
ki ima: 

a) po teži nad 2% presekanega, prelomljenega (raz
bitega) ali oluščenega zrnja; • 

b) po številu zrnja nad 0'б% izkaljenih zrn; 
c) po teži nad 2% primesi; 
d) ki je žveplan, nagrizen, nadalje ozimina; 
e) ki ima neprijeten duh ali je črviv, vlažen ali 

snetljiv. 
Če je pogojen pivovarniški ječmen za seme, sme ku

pec zavrniti blago, v katerem je ozimina pomešana z ja-
rino in narobe. 

Pričenši od 1. avgusta se mora dobavljati pridelek 
nove žetve. 

§ 17. 

E. Koruza, 
a) čirikvanun m iznerojen (degenerirani) činkvantin; 
b) ciganska; 
c) bela; "" , 
d) umetuo sušena; 
e) ki ima po številu zrn nad 8% sam) ene ali sku

paj vseh vrst koruze, ki so navedene pod točko a) do d); 
f) ki ima po številu nad 2% pokvarjenih (defekt

nih) zrn. 
- Vendar je dovoljeno, odstopiti od.tega, če število de

fektnih zrn ne presega 5%. V tem primeru pa mora 
odobriti prodajalec kupcu 

pri 2—8% pokvarjenih zrn . . . . . . . 1%> 
pri 3—4% pokvarjenih zrn 2%, 
pri 4—5% pokvarjenih zrn 3% . 

od kupne cene. 
Ce znaša število defektnih zrn nad 5%, a kupec hoče 

ali po pogodbi mora prevzeti blago, določi manjšo vred
nost borzna strokovnjaška komisija po prostem pre
udarku. 

§ 18. 
Srbska rumena koruza ne sme imeti po številu zrn 

nad 12% bele koruze. Ce ima nad 12% bele koruze, ima 
kupec pravico, zahtevati odškodnino za manjek na vred
nosti (bonifikacijo). Ce pa ima nad 20% bele koruze, 
kupec ni dolžan prevzeti blaga. 

Srbska koruza — mešanka (Buntmais) mora imeti 
najmanj eno tretjino rumene koruze. Srbska bela koruza 
ne sme imeti po številu zrn nad 15% rumene koruze. 
Ge ima nad 15 %\ ima kupec pravico, zahtevati odškod
nino za manjek na vrednosti (bonifikacijo), če pa ima 
nad 25% rumene koruze, ima kupec pravico, odkloniti 
sprejem blaga. 

V gornjih primerih ima kupec pravico do nastopne 
bonifikacije: 

pri rumeni koruzi: 
z 12 do 14% belih,zrn , . i И % 
s 14 do 16% belih zrn * , . И % 
s 16 do 18% belih zrn . , . ЛИ% 
i 18 do 20% belih zrn . , • 3 % 

°d kupne cene; x. . .:-;',... 

pri beli koruzi: 
s 15 do 17% rumenih zrn . . V\% 
s 17 do 19% rumenih zrn . . %% 
z 19 do 21% rumenih zrn ; . Wi% 
z 21 do 23% rumenih zrn . . 2 И % 
z 23 do 25% rumenih zrn . . 3% 

od kupne cene. 
§ 19-

Koruza činkvantin sme imeti po številu zim na'več 
'â% degenerirane koruze činkvantina, koruze dru^e vrste 
pa vobče ne sme biti v njej. 

§ 20- . 
Koruza in koruza činkvantin nove žetve za čas od 

1. novembra do 30. aprila morata bili samo času pri
merno suha. Od 1. maja dalje pa se mora dobavljati 
suha koruza zadnje žetve. 

Umetno sušena koruza ne sme imeti nad 14% vla
ge. Za vsakega 'A % vlage nad 14%, a ne nad 15%,.mora 
odobriti prodajalec kupcu odškodnino (bonifikacijo) 1 % 
od kupne cene, a za vsakega '4 % vlage nad 15% pa do 
16% mora odobriti odškodnino 1K% od kupne cene 

Če ima nad 16%, sme kupec zavrniti blago tudi v 
primeru pogodbe, da se mora blago prevzeti ob manjši 
vrednosti. 

§ 21. 

F. Proso. 
a) sneti ji vo; 
b) ki ni porabno za phanje prosene kase: 
c) ki ima po teži nad 3% primesi. 
Pričenši od 1. oktobra se mora dobavljali pridelek 

nove žetve. 
§ 2 2 -

tì. Ajda, 
ki ima po številu zrn: 

a) nad 5% nedozorelih zrn;. 
b) nad 3°/o izkaljenih zrn; . . • 
c) nad 3°/o primesi (ciganske ali turšle ajde). 
Pričenši od 1. novembra se mora "dobavljali pride

lek nove žetve. . • . 

Odredbe o kvalitetni teži. 
§ 23. 

Kvalitetna teža znaša za hektoliter: 
pri pšenici 76 kilogramov 
pri rži . • . 71 kilogramov 
pri ječmenu . . . . . . . . . . 61 kilogramov^ 
pri pivovarniškem ječmenu . 65 kilogramov 
pri ovsu , . 40 kilogramov 

§ 24. 

Ce. je kvalitetna teža pšenice, ječmena, rži aìl ovsa 
manjša nego pogojena kvalitetna teža, odnosno manjša 
nego kvalitetna teža, določena vi § 23.. sme kupec zavr
niti tâko blago, če. ta razlika presega 2 kg. 

Ce je ta razlika manjša nego 2 kg, se blago ne 
more zavrniti, a kupcu pritiče tale odškodnina (boni
fikacija): 

a) Ce je kvalitetna teža pšenjce, rži ali ječmena pri 
hektolitru manjša samo za 35 dkg, ne pritiče kupcu no
bena odškodnina, 
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Ce pa je manjek pri 'lektoliti-u 
'6đ 30 dkg do vključno 50 dkg se mora kupcu odobriti 0-;W» 
od öl dkg do vključno 100 dkg se mora kupcu odobrili 1 0»/„ 
od 101 dkg do vključno 150 dkg se mora kupcu odobriti l-5°/o 
od 151 dkg do vključno 200 dkg se mora kupcu odobriti 2-5"/o 
od kupne cene. 

b) Ce je kvalitetna teža ovsa pri hektolitru manjša 
samo za 50 dkg, ne pritiče kupcu nobena odškodnina. 

Če je manjek pri hektolitru 
od 51 dkg do vključno 100 dkg se mora kupcu odobriti l"/o 
od 101 dkg do vključno 150 dkg se mora kupcu odobriti 2"/o 
od 151 dkg do vključno 200 dkg se mora kupcu odobriti 3% 
od kupne cene. 

Ce je kupec na podstavi posebnega dogovora ali po 
§ 49. občih uzanc za trgovanje' z blagom zavezan, pre
vzeti blago z manjšo vrednostjo, mu za vsakih 25 dkg, 
za katere dobavljeno blago presega omenjeni dopuščeni 
manjek 2 (dveh) kg pri pšenici, ječmenu, rži ali ovsu 
pritiče še odškodnina pri pšenici, ječmenu ali rži 05°/o, 
pri ovsu pa 0-25°/o od kupne cene. 

Ce je kvalitetna teža pšenice večja od kvalitetne 
teže, določene v § 23., ali večja od pogojene kvalitetne 
teže in če je prodajalec opozoril kupca najpozneje ob 
predložitvi blaga na to okoliščino, pritiče prodajalcu za 
vsako polno polovico kilograma presežka 'na kvalitetni 
teži do vključno 79 kg doplačilo 0'5°/o od kupne cene. 

§ 25. 
Odškodnina v odstotkih, določena v prejšnjem para

grafu, se obračunava z odtegljajem od kupne cene. od-' 
nosno z njenim zvišanjem. 

§ 26. . . j 
Ce je prevzel prodajalec jamstvo za kvalitetno težo, 

določeno v pogodbi kot najmanjšo kvalitetno težo, mora 
kvalitetna teža dobavljenega blaga popolnoma dosegati 
tt pogojeno težo. Drugače kupec lahko za.vrne blago. 

' Ce je pogojeno, da se inora kvalitetna teža gibati; 
med. dvema mejama (najvišjo in najnižjo), se smatra! 
vedno nižja teža za zajamčeno najmanjšo kvalitetno težo.' 

' r §. 2 7 . . • •' 

Kvalitetna teža se računa po hektolitru; ugotavlja se 
na tehtnici za kvalitetno težo« ki. je za to določena na; 
zagrebški borzi. V sporih velja kot temelj le ona teža,' 
ki je ugotovljena na tem aparatu. 

Ce je ugotovljena kvalitetna teža nižja od pogojene, 
mora plačati tehtnino prodajalec, drugače pa kupec. 

Prodajalec plača ta strošek tudi tedaj, kadar ugo
tovljena kvalitetna teža sicer ne doseza pogojene kvali
tetne teže, pa je vendar zadostna; da je kupec dolžan 
prevzeti blago brez odškodnine. ' ' 

Jemanie vzorcev. 
.. . § 2 8 - . 

Za jemanje vzorcev veljajo določbe.§§59. do 59. ,n) 
občih uzanc za trgovanje z blagom in predpisi pravilni^ 
ka strokovnjaške komisije za blago. . .''. ,. ' ; • •' 

Način nosiljanja. 
, . . - § - 2 9 » . ' . . - . • ..'. 

.» . Zrto se mona pošiljati prosto nasuto. Stroški zàdeske 
za opremo alla rinfusa obremenjajo kupca, 

Če je dogovorjeno r...klp-lanje v vroča h, ni pa pogo
jeno, kdo naj jih dostavi, mora poslati kupec vreče "in 
vrvico žanje franko v pogodbeno določeni kraj. Poskr
beti mora, da se vreče, ko, jih odpošilja, uradno stehta
jo, obvestiti drugo stranko, da je vreče odposlal in ji na
znaniti hkratu število in znak (signum) vreč. 

Če kaka stranka odpošlje blago v vrečah druge 
stranke, jih mora prejemnik najkesneje tri dni po pre
vzemu blaga odposlali franko v kraj izvršitve ali, proti 
vrnitvi presežka voznine, tudi v oni kraj, ki ga označi. 
ona stranka, ki je dostavila vreče. Ce se rabijo vreče 
nad tri dni, se mora plačati običajna najemnina za sve
če od dne, ko se prevzamejo, do dne, ko se vrnejo. Za 
več ko tri mesece se ne more zahtevati najemnina za 
vreče. V tem primeru se smatrajo vreče za kupljene in 
se mora poleg najemnine za 3'.mesece plačati še. vred
nost vreč. 

Pošiljatelj vreč ima -pravico zahtevati, da mu jih 
prodajalec vrne v osmih dneh..če bi se blago iz.katere
gakoli vzroka De prevzelo. Drugače mora prodajalec 
plačati nabavno vrednost vreč, najemnino in .nastale 
stroške. 

Kraljevina Jugoslavija 
Ministrstvo za trgovino in industrijo.' 

Trgovinski oddelek. 
II. Br. 3Ò447/K. ' ' . ' . Z , 

11. decembra 1931., Beograd. 

Odsek je mnenja, da bi bilo treba 
odobriti posebne uzaricë za trgovanje 
z žitom na ljubljanski,borzi za blago , : 

in vrednote. 
Šef odseka: ' l , l : ' 

Podpis. 

Na podstavi člena 1. zakona o razširjenju veljavno
sti zakona o javnih borzah na vse področje kraljevine 
Jugoslavije • '• • • '"'•" ''•' ••'•• 

ddobrujem - •'' ! 

in potrjujem prednje posebne uzance za trgovanje z ži
tom na ljubljanski borzi za blago in,vrednote. , 

Minister za trgovino in industrijo 
dr. Kumanudi s. r. -•': •'•' 

Razpis.* 

Uvozno ocarinjanje gasilnih bmzg-al-
nic, montfraiiih *a avtomobilnih sto

jalih. 
Na osnovi člena 23. v predlogu zakona o-obči carin

ski tarifi dajem carinarnicam naslednje pojasnilo: 
Gasilne brizgalnice, montirane, na avtpmobilnem 

stojalu, se smatrajo in. ocarilojajo neglede na tó, v kakšni 
zvezi je črpaljka z avtomobilnim motorjem, kot tovorni 

* >Službene, novine kraljevine Jueoslavije« z dno 
31. decembra 1931., st. 307/CI/758, •'••••-•> .:>H..-,[ ;,-> 
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avtomobili po štev. 675. uvozne tarife v predlogu zakona 
0''oboi.carinski tarifi. ' 

',.S tem se izpreminja razpis C. br. 25.304 z dne 22. јп-
™ ja 1927.,* kolikor se nanaša nh avlomotorne gasilne 
brizçralnice. •'"' ' 

V Beogradu, dne 28. decembra 1931.; št.' 44.054/1 V. • 
Minister za finance 

dr. Mil. R. Djordjević s. r. ; 

52. 

ч[:. . . . Razpis. 
Odločba o oprostitvi öd uvozne carine 

na salicilovo kislino.** 

'' Na osnovi člena 15. v predlogu zakona o obči cariri-
":ški 'tarifi in člena 1.'zakona o izpretnenïbi zakonskih 
;°dredb, s katerimi se predpisuje zaslišanje aH odločanje 
'."nunistrskega sveta, odnosno soglasnost finančnega odbo
j a narodne skupščine, je izdal minister za finànco 
naslednjo odločbo, s katero' je izjavil soglasnost tudi 

/Predsednik ministrskega sveta pod štev. 5127 z dne 
V&. decembra 1031.: " ' ' •' 
•,; ' »1. Uvozne carine ni pobirati ria tehnično salicilovo 
i a l i n o iz štev. 223., točke 4.! uvozne tarife v predlogu 
'^t 'òna o obči carinski tarifi, če se uvozi za izdelovanje 
•fietilovega salicilata. 

''"/- '2. Točko 1. te odločbe je jiporahljali ob pogojih, ki 
jih predpiše rhinister za finance, dokler se' ne prične 
izdelovati tehnična salicilova kislina v zadostni količini 
v državi. 

3. Ta odločba slopi v veljavo na dan, ko se razglasi 
v »Službenih novinah«. 

Iz pisarne ministrstva za finance, oddelka za carine; 
^Beogradu, dne 28. decembra. 1931.; št. 44.130/IV. 

/ " • 

53. 

Konvencija 
0 pobijanju trgovine z belim blagom.! 

;, Stàjrtje hiédriarodhih obvez dne 23. julija 
,:.:;,::V 1931.*** .'' 
" '' ''Francoškb:miriistrstvo za zunanje posle' je 'obvestilo ; 
dne 22. septembra 1931, tajništvo. Društva narodov, da \ 
Je Ш6stâfijé thedna'ródnih obvez na. podstavi med-^ 
oarodne konvencije o pobijanju trgovine z belim bla-' 
g°ai, sklenjene v Parizu- 4. maja 1910. (razglašene v , 
»Službenih novinalu kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo-

' * »'Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne i 
. ^ d e c e m b r a 1931;, št. 307/Ù1/758. 

**'>tJradhï list« it. 316/73 ïz' 1. 1927. \ i 
,_*** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« , ž dne . 
Ш novôtnbta, 1931., št. 276/LXXXVI/6Ï2. • 
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vencev z dne 21. maja 1029., štev. 117/L),* dne 23 in-, 
lija 1031. sledeče: '"" ' 

1. Podpisnice; 
Avstro-Ogrska 8. avgusla 1012. 
Španija 8. avgusta 1012. 
Francija 8. avgusla 1912. 
Velika Britanija 8. avgusta 1912. 
Holandska 8. avgusta 1012. 
Rusija 8. avgusta 1012. ' •' .' " 
Nemčija 23. avgusta 191-2. ' 

j Portugalska 9. septembra 1913. 
Belgija 30. julija 1914.' • ' ' • 
Brazilija 3. junija 1024. 
Danska 3. junija 1031. 
Italija 28. maja 1024: 
.Švedska 30. junija 1025. 

2. Pristopile; 

Zapadna'holandska Indija 5. marca 1913. 
Kanada 25. aprila 1913. • . . . . 

'Južnoafriška zveza 10. septembra 1913. 
Nova Zemlja in Nova Zelandija 1. oktobra 10.13. :. 
Uinigvaj 30. junija .1920. .. .• 

^Poljska 12.;: januarja 1021. 
..Češkoslovaška 17. maja 1921, 

Bolgarija 15. junija: 1021. 
Monako 2. julija 1921. 
Svobodno mesto Gdansk 2. julija 1921. . . . . . . 

• Bahama 4. novembra 1921. 
Cejlon 4. novembra 1021. 
Kipar 4. novembra 1921. 

. Kenja 4. .lovembra 1021. 
.... Imidži. ,4,._ novembra, 1.921. .. . ......, . ' . , , . • ,.. 

; ûjbraitar 4.: novembra 1921. i . ' 
Hongkong 4, novembra 1021. ' 
Jamaika .4. novembra 1021. 
Malta 4. novembra 1921, ;••' ;. . 

.Njasaland',4. novembra 1921.. - •'' . 
Južna Rodezija 4. novembra .1021. 
Strio Settlement 4. novembra 1021. 
Trojstvo 4. novembra 1921. 
Surinam, Kiraso 14. novembra'1921. ' 
Norveška 16. decembra 1921.' .••• ' ' •••• 
Siam 28. decembra 1021. 
Francoske kolonije 1. januarja 1922. 
Maroko 1. januarja 1922. ' 
Tunis 1. januarja 1922'. 
Indija 30 marca 1922. 
Finska 27. septembra 1922. 
Barbados 15. marca 1923.' 
Britanski Honduras 15. marca 1923. 
GVerlada 15! marea 192'3. 
Sveta »Lucija.15. marca. 1923. - ' • . ' ' ' . 
Sveti Vincencij 15. marca 1923. 
Sejšelski otoki 15. marca' 1923 
Brionska Gvineja 15, marca 1923. 

, \ Kuba. 5. .aprila 1923. . , . . - . ' 
•' ptp.|c.,Mana 21. septembra 1923. 

Djérsej 21 septembra 1923 
.;. Gvernesej 21. septembra, 1923,. •• 

Otok Mavricij 8.: marca 1924. .,•:. 
:. Otoki pod vetrom 8. marca 1924. 

• Ä 

i 

.* Zakon o konvenciji glej >£fradrii list« štev.'21/6 12 
Ìé*à'1929./30.- •' ';' 

'Ш£аШ:1-:1 
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Otok Falkland 30. aprila 1924. 
Zlata obala 21. junija 1924. 
Irak 7. maja 1925. 
Japan 20. oktobra 1925. 
Kina б. novembra 1925 
Luksemburg 22. maja 1928. 
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev 12. aprila 

1929. 
Estonska 15. aprila 1930. 
Švica 30. januarja 1926. 
Iz pisarne ministrstva za zunanje posle z dne 10. no

vembra 1931., Pov. štev. 23.085. 

54. 

Izvršitev izmenjav* 
ratifikacijskih instrumentov konvencije o 
trgovini in plovbi; konzularne konvencije in 
o naseljevanju ter dopolnilnega zapisnika 
konvencije o trgovini in plovbi, sklenjenih 
in podpisanih med našo kraljevino in fran

cosko republiko. 
Dne 18. avgusta 1931. se je izvršila v Parizu med 

kraljevino Jugoslavijo in francosko republiko izmenjava 
ratifikacijskih instrumentov: konvencije -o trgovini in 
plovbi, sklenjene in podpisane v Parizu dne 80. janu
arja 1929. med kraljevino Jugoslavijo in francosko 
republiko; konzularne konvencije in o naseljevanju, skle
njene in podpisane v Parizu 30. januarja 1929. med kr.v. 
ljevino Jugoslavijo in francosko republiko ter dopol
nilnega zapisnika o konvenciji o trgovini in plovbi z 
dne 30. januarja 1929., sklenjenega in podpisanega v 
Beogradu dne 12.- marca 1929. med kraljevino Jugo
slavijo in francosko republiko. ' 

Pov. štev. 17516/31. «— Iz pisarne ministrstva za 
zunanje posle v Beogradu. ~ 

55. 

Razglasitev ratifikacije** 
mednarodne konvencije za pobijanje 

ponarejanja denarja, po češko
slovaški.*** 

Tajništvo Društva narodov j© obvestilo pod S. L. 
štev. 242, ministrstvo za zunanje posle, da je češkoslo
vaška republika deponirala pri Društvu narodov dne 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
5. septembra 1931., štev. 202/LXV/425. 

** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
,21. oktobra 1931., št. 246/LXXVI/622. 

*** Glej tudi' sezname držav »Službeni list« St, 642/82, 
643/82 in 644/82 iz leta 1931, 

12. septembra 1931, rätifikacijski instrument mednarod
ne konvencije za pobijanje ponarejanja denarja, ki je 
bila podpisana v Ženevi dne 20. aprila 1929. (»Službene, 
novine« z dne 9. decembra 1930., štev. 283). 

Pov. štev. 19.976. — Iz pisa.rne ministrstva za zu
nanje posle dne 12. oktobra 1931. v Beogradu. 

56. 

Pristop Norveške* 
k mednarodni konvenciji za pobijanje 

ponarejanja denarja.** 
Tajništvo Društva narodov .je z okrožnico od 2. sep

tembra 1931., S. L. 224, obvestilo ministrstvo za zunanje 
posle, da je vlada kraljevine Norveške pri podpisu med
narodne konvencije o pobijanju ponarejanja denarja, 
sklenjene v Ženevi 30. aprila 1929., napravila sledeči 
pridržek: V smislu.odredb .61. 176., odst. 2. splošnega 
norveškega kazenskega zakonika in 21. 2. norveškega 
zakona o izročanju zločincev, se izročanje, določeno v 
čl. 10. te konvencije, ne more odobriti za dejanje, ome
njeno v čl. 3., štev. 2., če je oseba, ki daje ponarejeni 
denar v promet, istega sprejela bona fide. 

Ker k temu pridržku norveške vlade, vlade, katerim 
se je dostavil, niso napravile nobene pripombe, se mora 
v smislu čl. 22. smatrati za sprejetega. 

Pov. štev. 19.975. — Iz. pisaorne ministrstva za zu
nanje posle z dne 10. oktobra 1931. v Beogradu. 

57. 

Konvencija 
o izvršitvi tujih razsodniških sodb.*** 

Tajništvo Društva narodov je z okrožnico od 7. ok
tobra 1931., S. L. 248, obvestilo ministrstvo za zunanje 
posle, da je češkoslovaška vlada ratificirala konvencijo 
o izvršitvi tujih razsodniških sodt), ki se je podpisala v 
Ženevi dne 26. septembra 1927., in sicer s sledečim pri
držkom, ki se je pri javil že v trenutku podpisa samega 
te konvencije: 

»Ko podpišem to konvencijo, izjavljam, da ne na
merava češkoslovaška vlada prekršiti dvostranskih po
godb, katere je sklenila z raznimi državami, ki urejajo 
vprašanja, določena s to konvencijo, na način, ki presega 
njene odredbe.« 

Pov. štev. 20.418. — Iz pisarne ministrstva za zu
nanje posle z dne 16. oktobra 1931. v Beogradu. 

*••< 

* »Službene, novine kraljevino Jugoslavije« z dne 
21. oktohra 19'3i:, št. 246/LXXVI/521. 

** GUej tudi sezname držav »Službeni liei« ki 042/^2, 
643/82 in 644/82 iz leta 1Ö31. . л ' , .' a 

*** »Službene novine kraljevinei Jugoslavije« i due 
21. oktobra 1931.2 St. 246/LXXVI/526, 
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58. 

Nacrt konvencije 
o vzajemnem ravnanju s tujimi in do
mačimi delavci glede odškodnine ob 

nezgodah pri delu.* 
Tajništvo Društva narodov je obvestilo ministrstvo 

za zunanje posle, da je vlada republike Cile deponirala 
pri Društvu narodov raUfikacijski instrument za načrt 
konvencije o vzajemnem ravnanju s tujimi in domačimi 
delavci glede odškodnine ob nezgodah pri delu, ki se je 
sklenila v Ženevi dne 19. maja 1925.,-pri nas pa je bila 
razglašena v »Službenih novinah« ž dne 30. aprila 1927., 
št 95—XXII. 

>' • Po v. štev. 20.397. — Iz pisarne', ministrstva za zu
nanje posle z dne 16. oktobra 193.1. v Beogradu. 

59. 

Tarifno obvestilo.f 
Železniško-prometna uredba z dne 

1. oktobra 1925. 
., Izprememba. 

Na osnovi § 59. zakona1 o zatiranju nalezljivih bolezni 
in pravilnika o prevažanju okuženih bolnikov pö želez
nici — »Službene novine kraljevine Jugoslavije« štev. 
161—LIH z dne 18. julija 1931.ff — se izpreminjajo 
odredbe 3., 4. in 5. odstavka § 11. železniško-prometno 
uredbe, ki je objavljena v »Službenih novinah kraljevine 
Jugoslavije« štev. 185—XL z dne 15. avgusta 1925.,ftt 
nastopno: 

»3. S kugo, osepnicami, kolero ali pegavico okužene 
osebe se ne smejo prevažati. Potnik, pri katerem se 
Pojavijo med vožnjo znaki ene. teh bolezni, se mora 
•takoj spraviti v poseben zaprt oddelek in se prepelje 
do prve postaje, kjer ga je moči oddati zdravniku zaradi 
izolacije. 

4. Osebe, ki so bolne za gobavostjo (lepro), rumeno 
;mrziico, legarjem (trebušnim legar jem, paratifuzom), 
davico, grižo (disenterijo), škrlatinko, ošpicami, oslov
skim kašljem ali vnetjem ušesnih žlez, se morajo pre
važati v'posebnem zaprtem oddelku tretjega razreda s 
posebnim straniščem in morajo imeti spremljevalca. 

Б. Za posebni vozni oddelek se pobira tarifna pri
stojbina.« 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
;•;.; dne 9. decembra 1931., G.d.br. 103.970/31. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
,21- oktobra 1931., štev. 246/LXXVI/628. 

t >Službene novine kraljevine Jugoslavije« % dne 
<; 18. decembra 1931., št. 297ДСУ1/725. 
, r v " t t »Službeni list« št. 317/49 iz 1. 198L 

Ш >Uradni №tc tik Ш№ ta k 1926. 

Banove uredbe. 

60. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 

Dbjava. 
Občira Biš, v srezu mariborskem levi breg, bo po

birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. i.;.ilednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75'—, 
c) od 100 1 piva Din 30*—, 
č) od hI stopnjo alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 7'-^. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 4. januarja 1932. 
II. No.. 29.952/1, : 

Po odredbi bana 
načelnik upravnega oddelka: 

. dr. Stare s. r. 

Objava. 
Občina Laporje, v srezu mariborskem desni breg, bo 

pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v. letu 
1932. naslednje občinske trošarine; . 

a) od 100 1 vina Din 60:—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25-—, 
c). od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Diu 5'—, 
č) od 100 kg uvoženega inesa vseh vrst Din 20'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 5. januarja 1932. 

II. No. 30.367/1. 
Po odredbi bana 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare a- r. 

v Objava. 
Občina Prevoje, v srezu kamniškem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v-letu-1932- na
slednje' oböLneke trošarine: 

aVod 100 1 vina Din 50*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 31. decembra 1931. 
ILNe.aaSÛ2#, 

Po odredbi bana 
načelnik upravnega oddelka: 

di, Store a- r. 

r \ \ 
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Objava. 
Občina Rafolče, v srezu kamniškem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 piva Din 50-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 31. decembra 1931. 
II. No. 30505/1. 

Po odredbi bana 
načelnik upravnega oddelka: 

dr. Stare s- r. 

Objava. 
Občina Sevnica, v srezu brežiškem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 piva Din 100-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10*—, 
č) od 1 1 sodavice in vseh vrst pokalic Din l-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 40*—, 
e) .od goveda pod 1 letom Din 15-—, 
• f) od prašičev Din 10"—, 
g) od drobnice Din 6'—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 400-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine t Ljubljani, 
dne 31. decembra 1931. 

II. No. 28.822/1, 
Po odredbi bana 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare s- r. 

Objava. 
Občina Solčava, v srezu gornjegrajskem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 5в'—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljani, 
dne 31. decembra 1931. 

IL No. 28.951/1. 
Po odredbi bana 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Starò s. r, 

Objava. 
Občina Zlatopolje, v srezu kamniškem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 31. decembra 1931. 
IL No. 30-426/1. 

Po odredbi bana 
načelnik upravnega oddelka: 

dr. Stare s- r. 

Objava. 
Občina Zrainec, v srezu kranjsKem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 12S-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 125-—, 
c) od 100 1 piva Din 70-—, 
č) od hI stopnje alkohola • špirita, žganja; likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 25-—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10'—, 
f) od prašičev Din 10-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 31. decembra 1931. 

II. No. äO.938/1. 
Po odredbi bana 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare s. r. 

Objava. 
Občina Zxipanje njivè, v srezu kamniškem, bo pobi

rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, ' ' ; 
b) od 100 1 piva Din 30-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 31. decembra 1031. 

II. No. 30.076/1. 
Po odredbi'bana 

načelnik upravnega oddelka; 
dr. Stare s- z, 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in "urednik: Pohar'Robert v Ljubljani 
Stoka in zalaga; Tiskarna »Merkur* z ^ubljani; njen predstavnik; Otmar Mihalek y Ljubljani 
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zovnicam. •'• \ ' ' ' 
67. Razglas o trajanju paše in žirenja v gozdih. 
68. Objave o pob-inju občinskih trošarin v letu 1932., . 

\ r 

Zakoni 
levšte uredbe! 

6i. 

.--.• -џ*хг. • • • 

i po; nuiostì božji iu narodni v;olji kr^lj Jugoslavije, : 

Predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
Pravde in po zaslišanju Našega predsednika ministrskega 
sveta .'. ' ;:.-.;''; 

,-^w. ;; . • . . . • : • • : U S t a V O 
5 srbske ргауовШ^е cerkve.* 

I. TemlèÎjïfé'določbe. 
•' V: :. .. j ; ' '.•': '-.-V .'."'..',.• '•fiaito-i<>:W:.;',ö);; 1 !-y: ,' .>'-• :\ ' i • -' 

!> "'Srbska pravoslavna аеШ$ Je énotnà, n'èdôljï'va. ih 
ìelàìna. Ctaia vzdržuje aogffiàrekò în каћоћеко editi-': 

Otvo;ž drugimi pravoslavnimi''terfévanïi. ' : ' . ' /.';' 

.'.Clen-'Si 

Srbska pravoslavna (^W^jae^tojanfi tvolpätr l jax-
olfe • , .••.,..;. :..:,-v..l/.

,-jiitiv':,''i-j-.-;' V:1-'' ' 

ШГ 
li 1 

Srbska pravoslavna cerkev' ima tak-le «voj grb: 
Na patrijarUjskem p l a s ^ , p l a t o e barve, okrašenem 

» dvojnim križem na dèsh1'"M arhijôrejskim žezlom na 
«WÀstrató, j b v s r e d M ^t;zf2latofarMjereJsko krono nad 
njim;tïiiâ;mođiril gornji ipotovfci ;вШ»; je nà desni »frani' k»-

4ugo^avije.S/^. dne 

la svetega Save v Hilendaru, na levi pa cerkev samosta
na pečke patrijärhije, oboje''belè barve; na beli spodnji 
polovici je v sredi zlat križ s štirimi enakimi kraki in 
9 po enim zlatim ognjilom v vsakem oglu kraka. 

Člen 4. 

Službeni jezik srbske pravoslavne cerkve je srbski 
s cirilsko pisavo. 

rde^modra-rbelai zlatni kirrem Ш PiiniilL: ,• .,•; .-?.'--•.-

Člen 5. 

. • , V smislu- člena ,3. zakona o srbski pravoslavni cerkvi 
so' pravne osebe: srbjska pravoslavna cerkev, eparhije, 
cerkvene občine, samostani (manastiri), zadužbine,- sa
mostojne ustanove in taki skladi ter, po cerkvenem na
menu,: poédìni, hrami., 

' , '""•" ' . ' "•' . Č l e n 6 . ' , ' : , • • • 

• Srbskapravoslavhaçerkèv se upravlja na temelju: 
a) svetega pisma in svetega' izročila po nauku svote 

pravoslavne cerkve1, . • 
b)ipravil väMenskih zborov iti od njih priznanih 

pravil apostolskih krajevnih'zborov in »Vetih očetov; 
c) odredb krajevnih zborov in pàtrijârhijskih"sinod, 

kolikor jih posvoj i la srbska pravoslavna cerkev; 
'• è) zäkö'fta osrbski pravoslavni cerkviin te ustave; 

d)*uredb, pravilnikov in* načelnih odločb po tej 
ustavi pristojnih cerkvenih oblasti. ' 

••'••>:- •'••' člen ti'""- ."•';• 
• , . ; i . . u ' i " i • '' ' "' ' ' '• . '- ''•• . ' ' 

Ureditev srbske ^ pravoslavne oerkve je cerkveno-je-
rarhijska:ia. cerkveno-eamoupiravna.•..:::•:• 

Člen 8. 

Celokupna organizacija srbske pravoslavne cerkve ter 

meljî na p o p ^ h ^ e n a ^ J i де ja^praynostL JJjeoa te-
mejjjjna ureditev^ daločena s to ustavo, ne dopušča nobene 

MÉà 
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. rt. 

б. kos. 

I Ć ü l kferaej-jfe v cerkveno-jerarhijskem, ne v cerkveno-samo-
upravnem. 

ClenÄ 

V srbski pravoslavni cerkvi obstoje te-le cerkveno-
jerarhijske in cerkveno-samoupravne oblasti, teleea in 
organi: , 

1. Patrijarh, sveti arhijerejski zbor in sveti arhijerej-
•ski sinod, veliko cerkveno sodišče, patrijarhijski svet in 
patrijarhijski upravni odbor; 

2. eparhijski arhijerej, eparhijsko cerkveno sodišče, 
eparhijski svet in eparhijski upravni odbor; 

3. arhijerejski namestnik; 
4. paroh.; 
5. cerkveno-občinski zbor, cerkveno-občinski svet in 

cerfcveno-obcinski upravni odbor ter 
6. predstojnik (nastpjatelj) in samostansko (manastir-

sko) bratstvo. 
Ölen 10. 

Na čelu srbske pravoslavne cerkve je srbski patrijarh 
kot njen vrhovni poglavar. 

Naslov patrijarhov je: Arhiepiskop pečki, mitropolit 
beogradsko-kariovški in patrijarh srbski. 

Člen 11. 

Srbska pravoslavna cerkev je episkopalna; njena 
glavna upravna razdelitev je razdelitev po eparhijah, 
tako T cerkveno-jerarhijskem, kakor v cerkveno-samo-
upravnem oziru. 

Na cehi vsake eparhije stoji eparhijski arhijerej kot 
njen neposredni poglavar. Po cerkveno-kanonskih pred
pisali je on glavni pf edstavitelj in vodja vsega cerkvenega 
djuSevnega življenja in cerkvenega reda v eparhiji ter vrši 
svojo cerkveno jerarhijsko oblast samostojno, cerkvene 
samoupravne posle pa skupno z duhovniki in narodom. 

Člen 12. 

V srbski pravoslavni cerkvi obstoje te-le eparhije: 
1. Beograjeko-karlovška arhiepiekopija s sedežem 

v Beogradu; . 
2. banatska eparhija s sedežem v VrŠcu; 
3. banjaluška eparhija s sedežem v Banjiluki; 
4. bačka eparhija s sedežem v Novem Sadu; 
6. braničevska eparhija s sedežem v Požarevcu. . 
6. gornje-karlovška eparhija s sedežem v Plaškem, 

odnosno v Karlovcu; 
7. dabrobosanska eparhija s sedežem v Sarajevu; 
8. dalmatinska eparhija e sedežem v Splitu; 
9. zagrebška eparhija s sedežem v Zagrebu; 

10. zvorniško-tuzlanska eparhija s sedežem v Tuzli; 
11. zletovsko-sbrumilka eparhija s sedežem y Stipu; 
12. Zička eparhija s sedežem y Kraljevu (Ziča); 
13. niška eparhija s sedežem v Nišu; 
14. ohridsko-bifoljska eparhija s sedežem v Bitolju; 
15. pakraška eparhija s sedežem v Pakracu; 

16. raško^prizrenska eparhija s sedežem v Prizrenu; 
17. ekopljanska eparhija s sedežem v Skopi ja; 

; 18. timoška eparhija e sedežem v Zaječarju; 
19. zahumeko-hercegovska eparhija e sedežem v Mo-

etarju; 
20. cmogorsko-primorska eparhija s sedežem na Ce-

tktfu; 

«L ВДц&кд едаЦј« e **Шт % tobflft. 

Arhijereji črnogorsko-primorske, skopljanske, dabr<K 
bosanske in zagrebške eparhije imajo po svojem položaju 
naslov mitropolita. 

Clen 13,- • • • 

Razen eparhij, naštetih v prejšnjem členu, spadajo 
k srbski pravoslavni cerkvi v duhovnem in jerarhijekeni ' 
oziru še tele eparhije v inozemstvu: 
j 1. Pravoslavna češka eparhija s sedežem v,Pragi; 

2. srbska pravoslavna cerkev v Zedinjenih dfžajrab 
Amerike in v Kanadi s sedežem y Cikagu; -' -:: '•" 

3. muhačevsko-prjaševska pravoslavna eparhija v 
Prikarpatski Rusiji v 'Češkoslovaški repub/liki^ Bèdelero 
v Mukačevu; ' " '""' ' , 

4. srbska pravoslavna eparhija zadrška .s sedežem v 
Zadru in . . . . _ • • ' * ' . 

5. srbski pravoslavni vikarijat. skadrski s sedežem 
v Skadru. 

Člen 14. 

Srbska pravoslavna eparhija budimska in deli dose
danjih eparhij:. vršaaker.in temešvarske ter deli drugih' 
eparhij zunaj mef kraljevine Jugoslavije ostanejo glede 
organizacije v onem jerarhijskem in materialnem razmer
ju do srbske pravoslavne'cerkve, v katerem so bili do 
poedinih srbskih mitropolij, dokler se to razmerje druga
če ne uredi 

"' Člen 15. - \ \ . 
• • i • * • • , 

Odločbe o ustanavljanju, ukinjanju, arondaciji in se
dežu eparhij in o ustanavljanju ter ukinjanju položaja 
vikarnih episkopov izdaja sveti arhijerejski zbor spo
razumno s patrijarhijskim svetom. '•' 

Člen 16. 

Eparhija se deli' v cérkveno-upravnem oziru na arhi-
jerejska namestaištva, cerkvene občine š parohijami in 
samostane (manastire). 

'Clem 17- ::.:• ••••. 

Arni jer ejsko n a m e s t n i c a tfoori določeno število cer
kvenih občin pod nadzorstvom arbijetejskega namestnika. 

••:•.••,*$• %v;i л 
O ustanavljanju in naziyu, ukinjanju in izpremembi 

aThijerejskih namestništev odloča eparhijski arhijerej .spo
razumno z .eparhijskim cerkvenim sodiščem in eparhij-
skim upravnim jxlbor.q>m ter po odobrirvi.^ve,^^^' arhije-
rejskega sinoda, podani v soglasnosti e patryarbijekini 
upravnim odborom. ' •-•'••• - i . . ...-•.>••>•• 

Clen,'19. 

Cerkveno občino tvorijo ena ali Уеб parohiji ' ;:. 
Parohije v enem kraju tvorijo eno cerkveno občino. 

Kjer je čez 50.000 pravoslavnih duš, se more izjemoma 
ustanoviti tudi več cerkvenih občin. 

ovn;r М Г Г Ј С : 

! tten fcö. '•••>•••'•'"»•••:• • • • V Ì : . - ' 

v • • • ; • ! i ! - in••••••- r- . - ! • . " . . 3 , . ; i - : ; ; . . : , V i > : 

Parohija je zajednica pravoslavnih oseb, M e* pod 
duhovnim vodstvom enega: parohijskoga duhovnika. 

V enem kraju je lahko več parohij, pa tudi ve$ k r * 
jev шоге tvoriti аш> пагЈЉф ј£ц «M è à r t r » ^ -I 
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Člen 21. 

•• Parohijo tvori najmanj 300 in največ 500 pravoslav
n i h domov. .Izjeme so mogoče v onih krajih.in pokraji
nah, kjer terenske, in druge razmere ne dopuščajo ta
kega razmejevanja parohije. . 

: Dom je vsaka pravoslavna družina za sebe,_ pa tudi 
vsaka polnoletna samopravna oseba s samostojnim polo
žajem in poklicem. • 

v , Clen2?.. . 
' ; Eparhijski arhijerej izdaja' v sporazumu z eparhij-

skim cerkvenim sodiščem in eparhijskim upravnim od
borom odločbe o ustanavljanju novih in o regulaciji sta
rih parohij. Te odločbe postanejo izvršne, kadar jih 
odobri sveti arhijerejski sinod v soglasju s patrijarhij-
skim upravnim odborom. 

Člen 23. 

Vsak pravoslavni kristjan pripada kot član oni pa
rohiji, v kateri je naseljen najmanj šest tednov. 

• Člen 2-t. ",'; " ' 

Parohija rma svojo parohijsku cerkev. Več parohij 
more Imeti eno skupno cerkev. Ce obstoji v kaki paro
hiji več cerkva, je samo ena od njih parohijska, druge 

: ï>a eo podružne. ' 
; : Cleri 25. : ;'• 

-i Izjemoma in: le začasno ter.po odločbi eparhijskega 
arhijereja se morejo parohije, ki..nimajo lastne cerkve, 
posluževati samostanskega (manastirskega) hrama za pa
rohijsku cerkev. V tem primeru je dolžna cerkvena ob
čina dotične parohije opremljati hram z vsemi potreb
ščinami, kolikor služi ta hram kot'.parohijska cerkev. 

.. Člen 26. . 
Parohija ima lasten urad s posebnimi svojimi mati

cami, cerkvenimi zapisniki in drugimi predpisanimi 
knjigami ter svoj pečat. ' . ' . • ' ' 

Ce je pri kaki cerkvi več parohij, obstoji le en pa
rohijski urad s svojimi maticami in službenimi knjiga
mi , in enim pečatom. : 

Člen 27.. 

' " . ' ' . Samostan (manastir) je-posvečen kraj s hramom in 
ž drugimi zgradbami in bivališče oseb meniškega reda., 
ki so se združene v bratsko zajednico', s svečanimi ob
ljubami obvezale'živeti po meniškm pravilih: v vzdrž-
aostij.viboitvu in pokorščini. 

Samostani služijo določenim duhovnim in dobrodel
nim namenom. 

Člen 2$. 

. . ..Ustanavljanje novih samostanov, in spajanje obsto-
i ^ % odobruje arhijerejski, zbor. na obrazložen pred-
|óg pristojnega arhijereja in po,zaslišanju svetega,arhi-
jerejskega sinoda. 

Ce se ustanavljajo novi samostani, se.morajo poprej 
fcdvarovati materialna sredstva za obstoj in pravilno živ
ljenje družina. .'•;:.••-.•. 

.,-'.' •Vj?1'.:/'••/'" : " V ; : : '-Ölen 2 9 . :

; ; ' ; ';•"'., ..'."'••.'•" 

•o: M«tohi :(eamoetànake podiružnice) so;ložena sawostan-
»ka imetja s cerkvijo ali brez nje. Oni so sestavni del 
svojih samostanov in so pod njihove uprav«. 

Člen 30. 
Vse določbe, ki jih ima ta ustava glede samostanov, 

veljajo tako za moške kakor za ženske samostane. 

Člen 31. 
Srbska pravoslavna cerkev'urejuje samostojno svo

je verske, cerkveno prosvetne, dobrodelne in druge kul
turne posle, upravlja in razpolaga s svojimi posestvi, 
skladi, zadužbinami (zakladami) in ustanovami v mejah 
zakona o srbski pravoslavni cerkvi in po cerkvenih 
predpisih ter določbah te ustave. 

Člen 32. 
Državna podpora, ki jo srbska pravoslavna cerkev 

stalno prejema po državnem proračunu, se ugotavlja s 
posebno uredbo, katero izda minister pravde z mini
strom za finance. Pri določanju te državne podpore se 
upoštevajo stvarne potrebe in oni dosedanji izdatki po 
finančnem zakonu 4in državnem proračunu za 1. 1929./30. 
ki se nanašajo na one cerkvene urade, osebe in. ustano
ve, ki preidejo iz državnega proračuna na proračun 
srbske pravoslavne cerkve, kakor tudi zneski t. zv. bire 
v Srbiji in Južni Srbiji, zajamčeni z dosedanjim zako
nom, 'in zneski dbklad v drugih cerkvenih oblastih, 
predvideni z dosedanjimi zakonitimi, uredbami (čl. 21. 
zakona o srbski pravoslavni cerkvi). . . -

Člen 33. 
Srbska pravoslavna cerkev prejme povprečno ali bo 

prejemala stalno vsako leto znesek na račun povračila 
z terjatve, ki pripadajo srbski pravoslavni cerkvi v Sr
biji in Črni gori od ..države. Te terjatve se določijo s 
sporäzühio'mmfed -ministrom za financé in ministrom 
pravde na eni : in svetim arhijerejskirh zborom ha druj^i-
strani. Znesek povračila se določi s posebno uredbo, 
katero izdata minister, za finance in minister pravde 
sporazumno s svetim arhijerejskim zborom, in se vstavi 
v proračun ministra pravde v.kblikorse bo vsako leto 
izplačeval. Ta uredba se more izprerheniti samo z zako
nom po predhodnem pristanku svetega arhijerejskega 
zbora. 

Člen 34. 
Politične občine in druga samoupravna telesa, ki 

določajo v svojem letnem proračunu podpore za4 verske 
namene, določijo tako pomoč po številu oséb tudi srb
skim pravoslavnim občinam, ki se nahajajo na njihovem 
področju. . 

Člen 35. 
. Vseh javnih dajatev so oproščene zgradbe, name

njene za božjo službo', cerkvene Urade, cerkveno-pro-
svetne in dobrodelne ustanove, zavodi za cerkvene po
trebščine, arnijerejski, samostanski in parohijski domovi, 
pravoslavni kulturno-zgodovinski spomeniki (mariastiri-
šča, cerkvišoa itd.), pravoslavna pokopališča in dvorišča 
vseh naštetih ustanov. 

» Člen 86. / 
Gflede oprostitve od poštnih pristojbin veljajo do

ločbe zakona o poŠti, telegrafu in telefonu. 

"'•' '' : i :-v"'••'. '•'";' ' Clen;S7.' ;'; ' 
Svetni dubpypiki.in,oni meniškega reda niso dolžni 

osebno vršiti onih javnih poslov, ki po kanonskih pred
pisih niso y skladu z duhovniškim činom in poklicem. 

&--£.v.i; 
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Člen 38. 

Sveti arhijerejski sinod izdaja službeni list srbske 
pravoslavne ^cerkve. Podrobne odločbe o tem izda sveti 
arhijerejski zbor sporazumno s patrijarhijs-kim svetom. 

Člen 39. 
Vse uredbe, pravilniki, razpisi, naredbe in drugi 

razglasi, katere bodo izdajale cerkvene oblasti, telesa in 
organi, pristojni za to po tej ustavi, dobivajo obvezno 
moč z dnem, ko se objavijo v službenem listu srbske 
pravoslavne cerkve, kolikor se v njih ue določi kak 
drugi rok. 

Člen- 40. 

Za vlaganje dopustnih pritožb proti rešitvam in 
razsodbam cerkvenih oblasti se določa, kolikor ni s to 
ustavo določen drug rok, rok 14 dni, ki se računi od 
dne, ki sledi dnevu vročitve. . ' 

Ce je pritožba v določenem, roku izročena pošti na 
povratni recepis, velja, da je; pravočasno vložena. Pri
tožbe se vlagajo po onem oblastvu, ki je izdalo razsod
bo ali rešitev. 

Člen 41. 

Osebe meniškega reda ne smejo imeti nikakršne 
nepremične imovine. Ce bi pa katera od njih vendarle 
stekla taka imetja, jih ne prejme za sebe, temveč za 
svoj samostan in nikakor ne more z njimi razpolagati. 
Po smrti meniha pripadajo samostanu tudi njegove 
premičnine, kolikor /z njimi ni razpolagal za svojega 
življenja.. , , . 

:'~ • • ' • > • • : • • • . ' ; • ; ' Č l e n 4 2 . н•••••=;./•. '•'•• • '•:• 

Arhijerej more smatrati samo ono imetje za svoje, 
ga imeti in z njim za svojega življenja razpolagati, ka
tero si je sam pridobil in nabavil. Od takega, svojega 
imetja more arhijerej z oporoko, zapustiti eno tretjino 
svobodno po svoji uvidevnosti, drugo tretjino mora za
pustiti za potrebe svoje eparhije, tretjo pa mora zapu
stiti za zadužbine ali samostojne sklade za splošne po
trebe cerkve. 

Arhijerej, ki ni eparhijski episkop, mora drugo tret-' 
jino svoje imovine zapustiti katerikoli eparhiji. . 

. Člen 43. 
*- . ., 

Če umre arhijerej brez oporoke, se Izplačajo iz nje
gove zapuščine, premične in nepremične* pogrebni stro
ški in vse ono, kar je ostal na dolgu, z ostankom pa 
razpolaga sveti arhijerejski zbor, po določbah člena 42. 

Arhijerejeve dragocenosti (okruti), knjižnica in druge 
cerkvene stvari pripadejo po smrti arhijereja episkopiji. 

Clen'44.: _ ,':'.<, v',' 
Vsi člani patrijarhijskega^eparhijekihin cerkveno-

občinskih svetov, razen duhovnikov, potem sodni tožilec, 
tajniki in pisarji vseh cerkvenih uradov ' opravljajo, ko 
nastopajo svoje službe, to-le prisego: ••*'-. 

>Jaz, N . ' N , prisegam pri vsemogočnem Bogu, da 
bom zvest vladajočemu kralju, ,đa sé bom vestno držal 
svetih kânonov, cerkvene ustave M drugih cerkvenih ter 
državnih zakonov, da bom točno vršil svoje dolžnosti, 
da bom varoval službene tajnosti ter vedno zastopal in 
branil interese srbske pravoslavne cefive. Da bi tako 
deloval, tako. njgoi Bog gomagaj ш tem ш да onem 
eveiu.4 •" . . . ' " " ' •'•• • 

Ciani cerkvenih sodišč,,razen arhijereja, opravljajo 
to-le prisego: '. л 

>Jaz, N. N., prisegam pri vsemogočnem-'Bogu, da 
bom zvest vladajočemu kralju, da bom'točno vršil svoje' 
dolžnosti in čuval službene tajnosti, ter da se bom pri 
izrekanju pravice, ne da bi se oziral na osebe, držal 
božjega zakona, svetih kartonov, cerkvene ustave i ri dru
gih cerkvenih zakonov. Kakor bom sodil' jaz, tako naj. 
meni sodi in pomaga gospod Bog!« 

Vse navedene osebe opravljajo prisego pred pred
sednikom dotičnih uradov (nadleštev),. odnosno .pred 
njegovim namestnikom in. jo podpisano izročajo, njemu, 
ki jo overi in pošlje, v arhiv. ' • ' . ' . " " ' . 

Člen 45. ' 

Vse cerkvene oblasti, telesa in organi srbske pravo
slavne cerkve imajo, svoje pečate-s cerkvenim grbom v 
sredi in napisom okoJi.njega, in sicer: 

1. Arhiepiskop pečki,. mitropolit beograjško-kar-
lovški in patrijarh srbski. ' ' - '• 

2. Sveti arhijerejski »bor srbske pravoslavne cerkve. 
3. Sveti arhijerejski sinod srbske pravoslavne 

cerkve. . . . . . . ' . • . . ', •••>..•,;•' 
4. Veliko cerkveno-; sodišče, srbske . pravoslavne 

cerkve.. . . .•••,,.-.' 
5. Patrijarhijski svet srbske pravoslavne cerkve. .,.;, 
6. Patrijarhijski upravni odbor srbske pravoslavne 

cerkve. . . 
; 7. Pravoslavni episkop (mitropolit) eparhije fN/'. v N. 
8. Cerkveno-sodišče pr'ayoslavneeparhije-Nr'v'N, 

': "9.' Eparhijski svet .pravoslavne ej&rhîjte' N.; v ••&.-'• ••'••". 
10. Eparhijskh upravili odbor pravoslavne eparhije 

N . v N . :••• - • • ' : . • • • • . . : ."• 

i l . Pravoslavno arhijerejskonamestništvo N.<vl!N. : 

12. Srbska pravoslavna parohija N. v N. 
13. Srbska pravoslavna cerkvena občina v N. 
14. Srbski pravoslavni samostan v N. 

. Eparhije, samostani in drage ustanove, ki imajo ;^yo-
je zgodovinske pečate, jih obdrže še,dalje v uporabi;; , 

II. Ustroj oblasti, teles in organov stbske 
pravoslavne cerkve, 

i-. .. 1..Patrijarh. :,'-••.. • ; •;•;&(.!-> • •: 

. ;.. , • . • ••(, ,Clen 46. . . ' . V . ".'.."'' 

. Postopek pri volitvah patrijarha je urejen s posebnim 
zakonom od'6: apri la ' l '93ô;" ' ' • >' :-.".-• r:.i,-v, 

Člen 47. 

Patrijarh ima v svoji ârhieiiiskopiiji vse pravice ù» 
dolžnosti epafhijskgà arhijereja 1д jû i%aVl$i # 'Џш£Џ> 
svojjtli vikärnih episkopovi.' ? '••• - '• '" " ' • ' ' ''"''• *••"•'• 

Cìen48. ' '.•"'"',л;' - ''•'*' 

Patrijarh dobiva od države na račun stroška* а%4»+. 
prezentacijo 35.000 Din mescono, avtomobil ia pcevoana 
sredstva, odgovarjajoča njegovemu dostojanstvu; 

Zadevna vsota se vstavljasrsako leto v Ш&евШ' prò* 
raöun neodvisno öd državne podĵ cftôj ki fo фЦеttaàeva 
srbski gravûalatùl çetkyi, ->'•" ''••- ' .̂-/sv.-.«.' xš.v*< 
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t-

Patrijarhu pripada tudi stanovanje v zgradbi patrijar-
hije, katero zgradi država, jo opremi in izroči cerkvi v 
last za namestitev patrijarhijskih, sinodälnih in zborovili 
pisarn ter za stanovanje patrijarhovo. 

-, . .,/..;, - Člen 40..: •;. 

Patrijarh ima kot vrhovni poglavar srbske pravoslav
ne cerkve razen pravic, ki mu jih dajejo kanoni in cer
kveni predpisi, še te-le: 

, 1. predstavlja srbsko "pravoslavno cerkev pred dru
gimi a vtokefalnimi cerkvami; •'• 

2. predstavlja srbsko pravoslavno cerkev'pri cerkve
nih, državnih ; in narodnih svečanostih; 

. • 'ò. vzdržuje ediustvo v jerarhiji' srbske pravoslavne 
cerkve; 
1 4. 'posvečuje po cerkvenih, predpisih osebno ali po 
pooblaščenih àrhijerejih osebe, izbrane za epairhijske in 
vikarne episkope; .'• " r ' •' 

" ' ' . 5 . posvečuje^sveto miro za vso srbsko" • pravoslavno 
cerkev; ^ , : 

6. dovoljuje epairhijskim arliijerejein odsotstvo izven 
njihovih eparhij; 
•'•'• '•!. vrši glavne cerkvene obred©-za kralja in kraljevski 
dom osebno ali po pooblaščeni-svečeniški osebi; •• 

"' ' 8; nosi kot posebno cerkveno odlikovanje belo pana-
kamilavko z briljantnim-križem ïn^panagijo vseh srbskih 
êvetcev, katero :je darovala država prvemu srbskemu pa-
ftijarhu obnovljene srbske patrijarhije. in ki ostane ded

iščina vseh patrijarhov; 
Ш, 9. ima prvenstvo pri božji službi in nosi naslov »Svja-
l |e j šk in »Svetost«. 

;'•"•• 10. se.spominja-pri arhijerejskih liturgijah od arhije
rejev v vsej srbski pravoslavni cerkvi. • • 

11. podeljuje cerkvena odlikovanja, vin^odličja po 
uredbi, ki jo predpiše sveti arhijerejski zbor;, -
i-i Д2.,imenuje z dekretom :uslužbence. po ;;tej ustavi; 

13. upravlja cerkve in misijohska: področja v inozen> 
§tvu,, kjer .ni. organizirane srbske, pravoslavne, eparhije. 

2. Svèti arhijerejski zbor in sveti arhijerejski sinod. 

a) S p l o š n e i n s k u p n e d o l o č b e . 

Člen 50. 

Sveti arhijerejski zbor sestavljajo vsi eparhijski ar
hijereji pod predsedstvom patrijarha. • 

,""• : " '" ' ' : : ' . . , . . ; . ; . ' ; : c iënoi : 1 : ' ' ;' .. '7...'- ' 

-'Sveti arhijerejski zbor' je -kot na'jviŠje: jerarhijsko 
Meftstavništva -ceflcveno-zakonodajno óblastvo- v zadevah 
*érej božje službe, cerkvenega reda (discipline) in notra
nje ureditve cerkve kakor'tudi vrhovno sodno oMaetvo 
v: mejah svoje pristojnosti (čl. 63» t. 31.) 

'У?":'?''..'.";\ :V'- :- ГГ; Č % 5 2 . - '•' " ••'.-.' 

s- Ssreti.-arKijerejaki sittpd sestavljajo : patrijarh kot 
fwedsedmik in štirje eparhijski arhijereji kot redni; člani. 

Bazen rednih članov.;; se iavolita še, dva-eparhijeka 
*!J^reja :.^7jgaia|sname6tnika, katera'sejvaMta na seje, 
^ ^ ^ i ê - k № ; redni olan odsoten., -^ • 
X •;. R^dne. elajjé in Članarnameatoika voli sveti arhijereij-
* i . a b o r вд:«Јп*.Ш. . l.y'-^-;i:-\ : ; > : : '-• -VÎ"•',..-

• — • Člen 53. 
Sveti arhijerejski sinod je najvišje izvršno in nad

zorstveno) kakor tildi sodno oblastvo v svojem delokrogu 
(čl. 64, t. 35.). 

Sveti arhijerejski sinod odloča pod predsedstvom pa
trijarha o rednem in izrednem sklicanju svetega arhije-
rejskega zbora. 

Člen 54. 

Sveti arhijerejski zbor more izdati polnoveljavne od
ločbe — izvzemši volitev arhijerejev — kadar je prisot
na nadpolovična večina vseh eparhijskih arhijerejev. 

Sveti arhijerejski zbor in sveti arhijerejski sinod iz
dajata svoje odločbe soglasno ali z večino glasov. Pri 
enaki razdelitvi glasjv odloča predsednikov glas. 

' ,Clen 55. 

: Kadar je patrijarh odsoten ali iz kateregakoli vzro
ka zadržan^ da bi vršil svojoT predsedniško dolžnost v 
zboru ali sinodu, ga zastopa z njegovim pooblastilom 
po, imenovanju najstarejši mitropolit član zbora oziroma 
sinoda, če pa takega ni, po posvetitvi za episkopa naj
starejši episkop, član. zbora, odnosno sinoda. 

»Člen 56. 

, Če bi moral sveti arhijerejski zbor, odnosno sveti 
arhijerejski sinod radi nujnosti in neodložljivosti posla 
izdati, kak cerkveno-zakpnski predpis, kako uredbo ali 
načelno odločbo za cerkev, v odsotnosti patrijarha, se 
mora to naknadno predložiti patrijarhu na vpogled in 
pristanek. Ce se prislanèk ne da, se dostavi zadeva 
svetemu arhijerejskemu zboru, da o njej razpravlja in 
odloča pod predsedâtvélaipatràjairiia. т ,<.: :- < 
••r-y-\<<Fr,-)ç)p*vyr-t,s •'AìfF'iw; .•?:•• r-7 .••;•'.iff: ••'.•'•.'•/.,•: >-.-•, '••'?• , 
•>: !. : •••• •:. '.': '•• .,v-v.-v-, :'4:v,.-.4.;,; ,/.-••- ...; ;•&•..!•. -•'•••nf 

Kadar še izprazni (patrijarhom prestol, Vrsi: patrijar
hovo oblast sveti; arhijerejski sinod, ki objavi tò epàrîiij-
skim arhijerejem in državnim oblastvomV Predsedniške 
dolžnosti patrijarhove v svetem aThijerejskem zboru in 
svetem arhijerejskem sinodu vrši tedaj po imenovanju 
najstarejši član svetega/arhijerejskega sinoda mitropolit 
odnosno po posvetitvi najstarejši episkop. : ì ?, 

•V času, ko je izpraznjen patrijarhov prestol, se ne 
morejo, sklepati cerkveno-zakoniti predpisi, uredbe in 
načelne odločbe. 

•• ••'••'. -•••••- * •' ' CTen 58.; •'•' ''• 

.. Vse. odločbe svetega arhijerejskega zbora irV svetega 
arhijerejskega sinoda, kanonskega in verskega značaja, 
ki, se nanašajo, na vero,, božjo službo, cerkveni red in 
notranjo ureditev, cerkve, so pravomoćne in izvršne. 

.::;..-. , :, ,;..v. Člen 59. ..' 

Vse odločbe svetega arhijerejskega zbora în svetega 
arhijerejskega sinoda se vpisujejo v posebni zapisnik 
(protokol). Ta .zapisnik podpisujejo vsi, ki so bili na 
sestanku.in odločali. . :V 

''".'.)'• ' ' ! " Člen 60, . ' . , . , ' ' . -

, ,-.Syetî arhijerejski zbor. in sveti arhijerejski sinod 
vršita,- .svoje posle neposredno ali pa po podrejenih jima 
ttr^^.ie DSganîk,, V.. jy,-.:r..:: 
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Clen 61. 

Patrijarhijska pisama opravlja posle svetega arhije-
rejskega zbora in svetega arhijerejskega sinoda in je 
pod neposrednim nadzorstvom patrijarha. . 

Clen 62. 

Sveti arhijerejski zbor in sveti arhijerejski sinod 
moreta pozvati na svoje seje tako duhovnike kakor 
posvetne osebe, ki niso člani teh teles, da slišita njih 
strokovno mnenje. 

b) D e l o k r o g s v e t e g a a r h i j e r e j s k e g a zbora . 

Clen 63. 

Sveti arhijerejski zbor, čigar naloga je označena v 
členu 51. tega zakona,: 

1. tolmači pravoslavno-cerkveni nauk, držeč sé pri 
tem določb, ki jih je ugotovila sveta cerkev na podstavi 
svetega pisma in svetega izročila; 

2. urejuje notranjo in vnanjo misijo, cerkve radi 
utrditve, obrambe in širjenja pravoslavne vere in čistosti 
krščanske nravnosti, ustanavlja za to potrebne organe 
in osnavlja potrebne zavode, ustanove in udruženja; 

3. predpisuje učni načrt in programe za veronauk 
v šolah v mejah zakonov in v sporazumu z ministrom 
za prosveto ter skrbi za versko vzgojo mladine in verni
kov zunaj šole; 

4. predpisuje kvalifikacije kandidatov za vse redne, 
izredne in misijonarske cerkvene službe; 

6. ustanavlja bogoslovne in meniške šole; 
6. urejuje po splošnih cerkvenih! predpisih in v duhu 

pravoslavne vere vsa vprašanja glede obredov; 
7. osnavlja ustanove in zavode: za izdelovanje cer

kvenih slik in vseh cerkvenih potrebščin, za izdajanje 
knjig za službo božjo, za nego cerkvenega petja kakor 
tudi za druge cerkvene potrebe; predpisuje pravila za 
ustanavljanje cerkvenih muzejev, za varstvo in obnav
ljanje cerkvenih starin in spomenikov; 

8. kanonizuje svetnike (svetitelje) in predpisuje 
službo za njih češčenje; 

9. pojasnjuje kânonsko-cerkvene predpise, splošno 
obvezne ,in posebne, ter izdaja njihove zbirke; 

10. določa dolžnosti in izdaja disciplinske uredbe za 
duhovnike in druge cerkveno-jerarbijske organe in 
uslužbence; 

11. predpisuje obleko za višje in nižje duhovnike 
obeh redov; 

12. predpisuje cerkveno-sodni postopek za vsa cer
kvena sodišča; 

13. izdaja predpise v zakonskih (bračnih) zadevah; 
14. izdaja pravil* za življenje samostanskega in- pri-

dvornega meniŠtva; 
15. predpisuje navodila za službo izpovednikov; 
16. odloča o ustanavljanju, spajanju in razdruževa-

nju samostanov; 
17. osnavlja sporazumno s patrijarhijskim svetom 

ustanove za sirote in nepreskrbljene otroke duhovnikov 
kakor tudi ustanove za druge vzgojevalne in dobrodelne 
namene; • . •• 

18. si prizadeva, da se urede razmerje med cerkvijo 
in državo in medsebojni odnošaji ver in veroizpovedi •. 
državi pravilno in brez škode za gravoelaVnó cerkev^ 

19. ugotavlja in vodi uradno : listo kandidatov za čin 
arhijereja in voli izmed teh primerne osebe za eparhij-
ske in vikarnê episkope; 

20. voli člane, velikega cerkvenega sodišča; 
21. voli rektorje pravoslavnih bogoslovij in upravi

telje meniških šol; ' 
22. voli sporazumno s patrijarhom izmed duhovni-' 

kov glavnega tajnika svetega arhijerejskega .zbora in sve
tega arhijerejskega sinoda. 

23. nadzira delo svetega arhijerejskega'sinoda; 
24. predpisuje pravila za sinodalni fond (čl. 255) in 

odobruje njegove letne proračune dohodkov in izdatkov 
ter zaključne, račune; 

25. izdaja v svojem delokrogu in v smislu člena 259. 
odločbe o posebnih nakladah na dohodek cerkvenih 
občin, samostanov in eparhij; 

26. skrbi sporazumno s patrijarhijskim svetom, da 
se pokrijejo vse potrebe srbske pravoslavne cerkve; 

27. odobruje pravila duhovniških udruženj svetnega 
in meniškega reda kakor tudi vseh drugih udruženj, ki 
delujejo v korist srbske pravoslavne cerkve in jih nad
zira po svetem arhijerejskem sinodu; 

28. predpisuje lastni poslovnik in odobruje poslov» 
nike in pravila za cerkveno-jerarhijske. organe, kolikor 
ni s to ustavo drugače določeno; • -, \, 

29. rešuje spore o pristojnosti med jerarhijskimi ia 
cerkveno-samoupravnimi organi; 

30. znižuje v smislu cerkveno-sodnega postopnika 
duhovnikom kazni, naložene od velikega cerkvenega 
sodišča; ' : , ' A 

31. sodi: 
A. — v prvi in zadnji stopnji: 
a) o nesporazumih med arhijereji in svetim arhije-

rejskim sinodom, med arhijereji in patrijarhom; 
b) o kanonsko kaznivih dejanjih patrijarha; 
B. — v drugi in zadnji stopnji: 
v vseh zadevah, v katerih ej sodil sveti arhijerejski 

sinod v prvi stopnji; 
32. vrši tudi druge posle, ki spadajo po tej ustavi in 

po drugih cerkvenih predpisih v njegovo pristojnost, pa 
tu niso našteti; ' 

c) D e l o k r o g s v e t e g a , a r h i j e r e j s k e g a s i n o d a . 

Clen 64.. 

Po svoji pristojnosti, označeni v členu 53. te ustave, 
sveti arhijerejski sinod: 

1. vzdržuje dogmatsko in kanonsko edinstvo ter 
stalno zvezo z drugimi pravoslavnimi cerkvami; 

2. varuje in brani čistost nauka pravoslavne cerkve 
o veri in nravnosti, pobija vsak nepravilni nauk, verske 
in nravstvene predsodke, praznoverje in škodljive 
navade; ' 

3. skrbi za širjenje pravoslavne vere in: upravlja 
posle notranje in zunanje misije; 

4. skrbi za zbližanje in ujedinjenje krščanskih 
cerkev; 

5. razpisuje natečaj, ocenjuje in po uvidevnosti na
grajuje uöbenike veronauka za šole in zavode ter knjigo 
versko-nravstvene vsebine vobče; - •'.'.-••'•'.' 

6. nadzoruje življenje in delo v bogoslovnih ta ttOnt-
ških Šolah, ustanovah in zavodih za pripravljanje 1» 
vzgojo kandidatov za vse cerkvene službe ; voli u&io i» 
vzgojno osebje in skrbi za njihovo iaobiaAojr - / 
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; 7. vrši vrhovno nadzorstvo nad veroučiteljskim in^ 
Pridigarskiiìi delovanjem, duhovnikov te.r daje tem po
trebna navodila in predpise; 

8. skrbi za napredek cerkvene književnosti, izbira 
štipendiste za izučitev v poedinib. predmetih in določa 
pisateljem nagrade; . ... .... •,, -. 

9. izbira urednika in upravlja službeni list srbske, 
pravoslavne cerkve in druge uradne publikacije; 
'•' : 10. vodi' pbslb' glede prestave in izdajanja svetega 

pisma, del svetih očetov in del vaselenskih in krajevnih 
cerkvenih zborov; '"'"' " '" 

..-..i 11.,skrbi,;da.se sve.te.tajnostifn^it9,$neje jzyrsujejo 
ùirfia. se vrši perkyen*. služt>a bo&a blagò-lepp, pravilno 
in na isti način; '.,.,, ;.". ; ,. . '.„• • ,, . . . 

12. izdaja in ocen ja knjige ^а. službo božjo in njihove 
prevode; ,.-.,, ; ,.„.' 
_ . 13. ocenja in odobrava izdelovanje ikon za cerkveno 
!D zasebno uporabo; , . . 

. ,14., izdaja navodila za .gradnjo"svetih '.hramov jn, 
samostanov; , , .,,'.. '.,',• , 

15. daje navodila za izdelovanje cerkvenih.potreb-/ 
Soin, obleke in drugih cerkvenih predmetov; 

16. skrbi za enoličnost in izpopolnitev cerkvenega 
Petja in nadzoruje pevske šole; ' 
-•' 17; skrbi za" varstvo svetiti-ostankov svetnikov, za 

ikone in druge svete 'predmete; J • 
;'• 18. skrbi za cerkveno umetnost, cerkvene: umetniške 

spomenike, starine in cerkvene muzeje; -'. ' 
19. daje v spornih vprašanjih pojasnila o predpisih 

Slede zakona (braka) in ščiti svetost zakona; 
20. skrbi za dobrodelne in vzgojne zavode in usta

nove;' ' ' •''•"•": ''"', "'''' ' ' v ; : 

21. nadzoruje delo arhijerejev; 
22. skrbi zà izpraznjene eparhije in postavlja' admi

nistratorje epaThij; •""•'• ''•-'• \'u , . ' ' ', 
л 23. podeljuje čin arhimandrita in'-prsni kriz protok 

jerejem, in sicer na obrazložen predlog eparhijskega 
arhijereja; 
: - 2 4 . upravlja cerkvene fonde; in. zadužbine, ki so 

Poverjene njegovi upravi; . . . . . . • 
25. skrbi, da se vzdržujejo raamerjè med cerkvijo, in 

državo, in medyerski odnošaji točno v smislu, zakonov ,in 
brez škode za; pravoslavno, cerkev,; .,, . ;. 

.26,. pripravlja dnevni red in, sestavlja predloge za 
sveti, arhijerejski zbor va izvršuje njegove odločb e-r 

- • i27.; sestavlja odborer- (sekcije), strokovnjakov radi 
priprave..snovi za svoje ,delo, in delo svetega*arhijerej-
8kégà zbora;'' ,.-.^-,..-, -,,. ;,.,. h-;>. ,,--\\-'->.u .v • 

28. izbira sporazumno s patrijarhom svoje uradnike 
in pisarniško osebje>kakor tudi.tajnike in pisarje veli
kega cerkvenega sodišča; r' ; ' - : J 

'••': z :;29; predlagasvetemu arhijerejskemu zboru v odobri
tev svoj poslovnik; ' .-non: 

30. razpravlja o vseh sporjh glede pristojnosti cer-
kveno-jerarhijskih oblasti,.kolikor,s. to ustavo ni drugače 
odrejeno; ..' .. 
"-31.-nadzoruje' deloudftiženj 'svetriihi duhovnikov In 

onih rhêhigfcega rfedâ'iö'veéh drugih udruîênl, 3d delu
jejo v korist vere in pravoslavne cerkve; 

32. proučuje poročilo, velikega cerkvenega sodišča in 
Sa predlaga .svetemu arhijerejskemu zboru .z mnenjem 
i5J!2ib^/T' ;?''::-.:' •/'-'/':';vv •';•?;";';:;..: . 

'** '-"'- ** ' j;;/B^temtt. àrtìììérej>te)Mn. žb^ru letno 
%^o 'V^ybie j>ip#l t t ; . , . , . , ei. , , , : , . , . . , , . c ,. 
^ : , » . .yjSitttdi Vse druge posle; po tej ustavi in one, 
" t a m јш ;£о9ео^ј gòvefi sveti arUrçerejakl zbor; 

35. sodi: v prvi stopnji; 
a) o zakonskih (bračnih) sporih kralja in članov 

kraljevskega doma; 
b) o medsebojnih nesoglasjih arhijerejev; 
c) o kanonsko kaznivih dejanjih arhijerejev; 
č) o disciplinskih službenih kaznivih dejanjih svojih 

organov in odloča o njihovih razprtijah. 

8. Veliko cerkveno sodišče. 

Člen 65. 
Veliko cerkveno sodišče je vrhovno cerkveno sodno 

oblastvo za kazniva dejanja duhovnikov, menihov in 
svetnih oseb ter za zakonske (bračne) spore kakor tudi 
za vse cerkvene spore notranje cerkvene uprave, ki ne 
spadajo v sodno pristojnost svetega arhijerejskëga zborà 

. in sinoda. 
Sedež Velikega cerkvenega sodišča je v rezidenci 

patrijarha. ••••-.. 
Čle» 66. 

, Veliko cerkveno 9odišče je stalno; sestavljajo ga: 
; a) predsednik arhijerej, ki ga voli sveti-arhijerejski 

zbor na dve leti; 
b) dva člana, ki ju določi sveti arhijerejski sinod iz 

svoje srede; 
c) dva člana duhovnika svetnega reda, ki ju voli, sveti 

arhijerejski zbor; . , 
č). tajniki duhovniki in 
d) potrebno število pisarjev in zvaničnikov. 
Predsednika in člane arhijereje nadomestujejo arhi

jereji člani ali namestniki članov svetega arhijerejskëga 
sinoda, ki jih določi sveti sinod. 

; Člane, duhovnikei nadomestujejo taјдакД velikega 
cerkvenega sodišča. 

\ člen 67. 
Zvaničnike in služitelje pri velikem cerkvenem 

sodišču "imenuje; predsednik. 

Člen 68. 
Za Člane duhovnike pri velikem cerkvenem sodišču 

morejo biti postavljeni svetni duhovniki, ki so dovršili 
l višje bogoslovne in po možnosti pravne Študije in ki 
\ imajo najmanj 10 let cerkyeno-sodne ali civilno-sodne 
! prakse. 

Cien 69. 
Za tajnike velikega cerkvenega sodišča morejo biti 

j postavljeni duhovniki, ki sodovršili višje, bogoslovne in 
;po možnosti pravne študije in ki so-prebili v cerkveno-
' sodni ali civilno-sodni službi najmanj pet let. 
: Za pisarje se postavljajo osebe, ki so dovršile višjo 
'bogoslovno šolo, za zvaničnike pa osebe, katere so do-
i vršile vsaj srednjo bogoslovno šolo 

; Člen 70. 
I člani velikega cerkvenega sodišča tn tajniki ne 
1 smejo biti ne medsebojni sorodniki, ne sorodniki pred
sednika, in sicer po krvi do vštetega četrtega kolena, 
i po svaštvu ali krstu pa do vštetega drugega kolena. 

i Člen 71. '•••• -
Véïïko cerkveno sodišče izrekaTpolnoveljavnè odločbe 

V senata, sestavljenem iz predsednika, štirih članov in 
.enega delovodje (tajnika ali pisarja), 
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Člen 72. 

Član velikega cerkvenega sodišča, ki je osebno pri
zadet "ali ki je v prvi instanci sodeloval pri ugotavljanju 
zadeve ali je sodil, ne sme soditi v tej zadevi. ' 

Člen 73. 
Predsednik, odnosno njegov namestnik in člani veli

kega cerkvenega sodišča podajajo pri odločanju svoje 
mnenje popolnoma neodvisno. 

Člen 74. 
Veliko, cerkveno sodišče proučuje, odobruje, izpr?-

mlnja in razveljavlja v drugi in zadnji stopnji rešitve 
in razsodbe eparbijskih cerkvenih sodišč po uradni 
dolžnosti ali če je prijavljena pritožba. 

Po uradni dolžnosti proučuje veliko cerkveno 
sodišče: 

1. razsodbe eparhijskih cerkvenih sodišč, s katerimi 
se razveljavlja zakon (brak); 

2. razsodbe eparhijskih cerkvenih sodišč glede kazni
vih dejanj duhovnikov obeh vrst, s katerimi se je izrekla: 

a) izguba službe, odnosno zvanja, 
b) dosmrtna prepoved duhovniških opravil, 
c) izguba duhovniškega čina, 
č) izguba duhovniškega čina z izključitvijo iz cerkve

ne zajednice; 
3. razsodbe glede končne izključitve svetnih oseb iz 

cerkvene zajednice in 
4. odločbe eparhijskih cerkvenih sodišč, ki jih pred

loži pristojni arhijerej velikemu cerkvenemu sodišču. 
Vse druge rešitve in razsodbe eparhijskih cerkvenih' 

sodišč proučuje veliko cerkveno sodišče in sodi o njih 
le tedaj, če je prijavljena pritožba. 

Člen 75. 

Veliko cerkveno sodišče odloča ö izključitvi pbeditiin 
eparhijskih sodišč kakor tudi o sporu med temi sodišči 
glede pristojnosti in določa, katero eparhijsko sodišče 
sodi v tem primeru. Prav tako odloča o izključitvi,pred
sednika in članov velikega cerkvenega sodišča 

4. Patrijarhijski svet. 

člen 76. 
Patrijarhijski svet je vrhovno uredbodajno predstav

ništvo v zadevah zunanje cerkvene uprave. 

člen 77, ., 
Patrijarhijski svet sestavljajo: ч 

a) patrijarh, 
b) štirje redni, člani svetega arhijerejskega sinoda 

ali njihovi namestniki, 
c) dekan pravoslavne bogoslovne fakultete, 
č) dva zastopnika samostanov, , 
d) en rektor bogoslovja, ••(•'••' 
e) po en svetni duhovnik iz vsake eparhije, 
f) podpredsedniki eparhijskih svetov in 
g) dvanajst svetnih osebT'' * . 
Člane, omenjene pod Č) in d) imenuje na predlog 

svetega arhijerejskega sinoda, Člane omenjene pod ô) pa 
na predlog eparhijskega arhijereja Bveti arhijerejski zbor, 

Člane, omenjene pod g), imenuje z ukazom kralj na 
predlog, ki ga poda minister; pravde sporazumno s patri
jarhom in s pristankom] predsednika ministrskega sveta. 

člen 78. 
, Patrijarhijski svet sklicuje patrijarh in določa kraj 
in čas sestanka. 

Od sklicanja do sestanka svèta mora preteči najmanj 
šest tednov. , v., ': 

;člen 79. 
Mandat članov patri j&rhijskega sveta traja šest let. 

Svèt se sklicuje na ređuo zasedanje vsako drugo, leto, ha 
; izredno pa po potrebi, in sicer: 

a) kadar svet sam določi, 
b) kadar izda o.'tem j«iločbo patrijarh, s svetim arhi-

je'rejškim sinodom in p^tfîjàrhjjekim upravnim odborom» 
• c) kadar to ppedeeđniku pismeno predlaga nad-

polovična večina Članov évèfe in navede zadeve, o kate
rih naj se odloča. V tem primeru se mora seja sklicati 
najkesneje v tridesetih* dneh; 

•'i 

4 &lßh. èO. ' 
Predsednik patrijarhijškega svèta ' je patrijarh, od

nosno njegov zakoniti natfiesthik (čl. 56. in 57.). .-:1' 
Svèt voli iz svoje frède:podpredsédnika izmed Članov 

svetnih oseb in štiri tajnijce, in sicer dva, duhovnika; in 
dve svetni osebi. <u t ,. Л 

' . . ' • ' •.•' ; ' č f e i H l . ' 

Patrijarhijski \ svet o4tyČa .polnoveljavno, Če je na 
seji prisotna nadpolbvična -večina vseh članov. Odločbe 
se izrekajo z večino glasov prisotnih. Če so glasovi enako
merno porazdeljeni, odioča glas onega, ki predseduje. 
On proglaša tudi odločbe^ -....••-. 

• ' * % X ' .r . . " " '' . 

• (ф1ећ 82. 
Če izreče patrijarHijajki/svèt odločbo, ki Je po mnenju 

svetega arhijerejskega sinotìa, v nasprotju s cerkvenimi 
. pravili ali ki ni v 'skladu V načeli pravoslavne cerkve, 
' zadrži patrijarh izvršitev^ take odločbe in\ vrne zâdevd 
svetu radi zopetnega òeflofeanja. Če patrijarhijski svet 
vztraja pri ovoji prvi bdlbèpi, predloži patrijarh zadevo, 
ko jo je pregledal' sveti a^hijerejski sinod, svetemu arhi-
jerejekemu zboru, ki j^ujtaivičen raaveljaviti tako 

• odločbo patrijarhijsketò eyefe,- če se uvérì, dà nasprotuje 
pravilom in načelom pravoslavne cerkve. 

. 4f^i 83. 
Seje petri jarbijekega;;evseta eo javne razen v pri

meru, ako earn svèt odloči, da.naj bodo tajne. 
v . , . : •" :••):•'£-.^"1:г--. . . • ;* • • - ; . , - • 

•••'••j'f-ìtó-éi/: : '•' ' l " ';';..;.;•';:' 
, Predsednik pàtrijath^jéfcega sveta vodi šefe in -vadi* 

zuje po, poelovmku ккјМ; čacu, .dokler svet, deluje. - • 

Pri lavteévwiû'''eyej^&ftsti ''pÉtófcuftttafcTràtf ' 
, t tedàja,- potèm; к о Ж Ј е predhodno gejéstórbrf̂ ptfc 
; etànek Svetega arbJJer^jekega zbora,, uredbo o aktivnln Џ, 
penzijskih prejemkih: p^rx^jekegad^o^istva, učnega 
oeebja o o g o Ä 4 | y ^ 
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venih sodišč, eparhijskih in vikarnih arhijerejev in pa
trijarha; 

2. ustanavlja položaje uradnikov in drugih uslužben
cev zunanje cerkvene uprave in izda uredbo o njihovih 
službenih odnošajih kakor tudi o njihovih aktivnih in 

, Penzijskih prejemkih; . 
. 3. izdaja, potem ko si je predhodno preskrbel pri

stanek svetega arhijerejskega zbora, uredbo o penzij-
skem fondu arhijerejev in. vseh drugih cerkveno jerarhij-
skih, in samoupravnih uradnikov in uslužbencev kakor 
tudi o vzdrževanju njihovih vdov in sirot; 

4. predpisuje disciplinska pravila za uslužbence zu
nanje cerkvene uprave;••••.-. ' . . 

•5. izdaja uredbe: o upravi, oskrbovanju, kontroli in 
nadzorovanju cerkvenih fondov, zadužbin (zaklad) in po
sestev; 

" •.- 6.' skrbi za materialna sredstva za pokritje vseh. po
treb vse srbske pravoslavne cerkve po določbah te ustave 
in. izdaja odločbe o dokladi na neposredni davek za njene 
Potrebe; •• i : : . . ' ! 

7. izdaja poslovnik- za svoje delovanje^ ••• • 
8. odobruje v svoji pristojnosti uredbe, pravilnike in 

poslovnike, ki jih predpisujejo pristojna nižja telesa in 
organi; 

•'.'•'"• 9. sodeluje s svetim arhijerejskim zborom pri lzpre-
-tûembi in dopolnitvi usta ve srbske pravoslavne ' cerkve: 

z -,' 10. sodeluje s svetim arhijerejskim zborom pri osnav-
.> «Ijanju ustanov in zavodov*, katerih vzdrževanje gre v bre
zine proračuna dohodkov in izdatkov za splošne potrebe 
% * k v e ; ' ' •" ' " • " " • '•" . ' . . " . , . 

;" 11. končno odloča sporazumno s svetim arhijerejskim 
zborom o zadolževanju in odsvojevanju cerkvene nepre
mične imovine, ki je namenjena .za sp,lošne potrebe cer
kve in odobruje take. odločbe glede eparhijskih,. ;samo-
stanskih in cerkveno-občinskih; imetij' — v obeh primerih, 
Se vsota presega 1,000,000'dinarjev. 

12. vrši tudi druge posle splošne cerkvene uprave, 
kolikor po tej ustavi ne spadajo v pristojnost koga dru-

' gega. 

5. Patrijarhijski upravni odbor. 

; : ... Člen-86. . . 
Patrijarnijski upravni odbor je. vrhovno izvršitoo 

(upravno in nadzorstveno) öblastvo nad cerkveno*samo-
upravnimi organi in izvršilni organ patrijarhijskega svèta. 

'• Člen 87. . '•••• 
Patrijarhijski upravni odbor sestavljajo: 

'••,.,-. д) Patrijarh, odnosno njegov zakoniti namestnik (И. 
55. in 57.)'kot predsednik; 

b) dva člana svetega arhijerejekega sinoda; 
c) en.zastopnik samostanov; 
c), trije, duhovniki in 

•-л4) sedem avetniltoseb. „, „'• .•',.',. 
; Člani, omenjeni. R«Lb), c), S) in d),„ùna)o namest-

\'BJke v istem Številu in položaju.., ' 

• • • • • - • • • „ , ; ; • . > • .; .•'• .• • • Ç l é n e S a - , / . • • , ; 

'-. Člane svetega arhijerejskega sinoda, določa sveti 
tobljer^öki eiiiođiž svòfe "ëfede, ;^ùgè redne Clane, in 

. àfÓjoW патеШШе'&С patïiiàthi^ki avej. óa svoje sredo 
^ШШ- ••-•-;- •'"....U ''.:,;'.V..'.;.-.. , li,,:-u, 

Člen 89. 
Patrijarhijski upravni odbor si izvoli iz srede svojih 

posvetnih članov podpredsednika po možnosti, s sedeža 
odbora ali iz bližje okolice. 

Člen 90; . 
Patrijarhijski upravni odbor ima za pravne posle: 

svojega pravnega svetnika. 

Člen 91. 
Patrijarh, odnosno njegov zakoniti namestniki, skli

cuje redne seje patrijarhijskega upravnega odbora na se-
! dež patrijarha vsako leto spomladi, in jeseni, izredne pa,; 

kadar on določi ali kadar to pismeno zahteva najmanj.; 
polovica članov patrijarhijskega upravnega odbora, ki, 

• obenem točno navede ;zadevo, radi, katere zahteva,, da se 
sklici izredna seja. 

•••'.: Člen 92. • 
Ce. je patrijarh uverjeh, da nasprotuje kaka. odločba, 

določbam cerkvenih pravil ali obstoječim predpisom, ali 
da je v nasprotju z načeli pravoslavne terkve, je upra
vičen, ustaviti izvršitev odločbe in odrediti novo raz-' 
pravo. Če,bi' se tudi pri tej razpravi ne dosegel sporazum, 
predloži patrijarh zadevo patfijarhijskemu svetu • radi 
končne odločbe. Izjemoma, če je zadeva nujnega značaja, 
ima patrijarh pravico, predložiti jo svetemu arhijerej-
skemu zboru, ki je upravičen, izdati o njej končno od
ločbo, бе se uveri, dà je nujnost podana- L 

Člen 93. 

je uà èeji''prfs'otüä'hädpolbvicna' večina v'eén• Slarìóv.. Öej?' 
ločbe se izrekajo z večino glasov prisotnih. Ce во.џШШ-
enakomerno porazdeljeni, odloča glas onega; ki p>edse-

,duje. On tudi proglaša izrečene odločbe. '. '...'V.' 

. . ^ • Člen 94/' " ' ; - " '' '•".'*'' 
Patrijarhijski upravni odbor'..vrši v.svoji pristojnosti 

v glavnem te-le posle: 
1. objavlja in izvršuje.Uredbe in odločbe patrijarhij

skega svèta, kolikor spadajo v njegov delokrog; 
2. kontrolira samoupravne'cerkvene organe vnji-

hovem poslovanju in odpošilja Y ,ta namen ' po potrebi 
svoje posebne odposlance; 

3. sestavlja proračun splošnih.dohodkov inizdatfcor 
za splošne potrebe srbske pravoslavne cerkve in sestav
lja zaključne račune, ki jih predlaga v odobritev patri-
jarhijskemu svetu; 

^odobruje: za potrebe eparhij proračune dohodkov 
in izdatkov in zaMjučne-račune eparhij,: cerkvenih, občin 
in samostanov : ter odobrujeeparhi jsko.doklado na ne-, 
posredne "davke vernikov; i 

5. odobruje ustanavljanje - fondov, sprejemanje; za
dužbin (äsaklad) in njihova, pravdla; , . . 

6. upravlja fonde, zadužbine (zaklade) ib posestva, 
ki' èo namenjena zä splošne potrebe cerkve in x^Si-nad-
BOTBtvo in kontrolo nad vsemi cerkvenimi îondî, zÄdnlbl-
niuml'(aaMadamiy inspoSestvi; ; ; K ' " ! T ' A "'' 

7. skrbi, da imajo' cerkve, samostani in Ш ' druge 
oéîiktôno-Vereke. Ätnove iir\-:SJi' lókaze o ïabtomî' evo-

^ j p e e e t w i ; * " • • • • •'••*''••' . ;У\ !'": v - 1 f-;%;:;,;; 

•>"f!S! 

ШЕК.. 
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8. pripravlja in izdeluje v mejah svojega delokroga 
poročila in predloge iz področja cerkvene samouprave in 
jih predlaga patrijarhijskemu svetu; , 

9. objavlja tiskana poročila o stanju vseh cerkvenih 
fondov in zadužbin (zaklad) ; . 

10. dokončno odloča o zadolževanju in odsvojevanju 
nepremičnih cerkvenih imetij, katera so namenjena za 
eplošne potrebe cerkve, in odobruje take odločbe glede 
eparhijskih, samostanskih in cerkveno-občinekih imetij 
— v obeh primerih, če vsota ne presega 1,000.000 di
narjev; J , 

11. dokončno odloča o odpisu terjatev, ki pripadajo 
splošni cerkveni imovini srbske pravoslavne cerkve in 
glede katerih se dokaže, da se od dolžnikov ne morejo 
izterjati ter o . oddajan ju etvari te imovine in odobruje 
take odločbe glede eparhijskih, samostanskih in cerkveno-
občinekih terjatev in oddaje stvari, če presega vsota: pri 
terjatvah 10.000 dinarjev, pri oddajanju stvari pa 50-000 
dinarjev; 

12. odobruje odločbe v vseh primerih, kadar se jem
ljejo ali dajejo v zakup cerkveno-občinska, samostanska 
in eparhijska imetja, če je zakupnina večja od 100.000 
dinarjev na leto, pri drugih imetjih pa brez ozira na 
vizino zakupnine; 

13. odloča dokončno v zadnji stopnji o pritožbah v 
onih zadevah, v katerih odločajo eparhijski sveti v prvi, 
odnosno v drugi stopnft; 

14 voli evoje stalne uradnike in druge uslužbence, 
katere Imenuje in potrjuje z dekretom patrijarh; 

15.' upravlja sporazumno s svetim arhijerejskrm sino
dom za vso' cerkev prosvetne in dobrodelne zavode, ki 
ee vzdržujejo v breme proračuna dohodkov in izdatkov za 
splošne potrebe cerkve. Od tega soazvzete meniške, bo
goslovne in druge versko-prosvetne šole in zavodi, ka
terih uprava spada v pristojnost svetega arhijerejskega 
anoda. 

18. si prizadeva, da se ustanavljajo fondi in zadužbine 
v korist cerkve; 

17. predpisuje sebi in eparhijskiim svetom poslovnike, 
katere odobruje patrijarhijski svèt. 

6. Eparhijski arhijerej. 

Člen 95. 
Eparhijski arhijerej ima po svojem nadpastirskem 

poklicu v soglasju s pravoslavnim naukom in cerkvenimi 
pravili popolno jerarhijsbo oblast v zadevah vere in 
nravnosti, dajanja svetotajstev in nadpasttrskega pri
zadevanja y svoji eparhiji. 

Člen 96. 
Eparhijski arhijerej kot neposrednji poglavar in 

predstavitelj svoje eparhije upravlja in v vsakem ozira 
vodi ob sodelovanju duhovništva in ljudstva celokupno, 
notranje in vnanje versko in cerkveno življenje v 
eparhiji, ' : v-

Člen 97. ; 

Za eparhijsbega in vikarnega arhijereja moire biti 
izvoljen oni: 

a) ki izpolnjuje vse kanonsko-zakonite pogoje, .dolo
čene za arhijerejeki čin v pravoslavni ;eerkvi;, 

b) ki je na redni način, dovršil srbsko pravoslavno, 
duhovniško _ akademijo ali pravoslavno, bogoslovno 
fakulteto; 

c) ki je državljan kraljevine Jugoslavije in 
č) ki si je s svojim vestnim službovanjem kakor 

tudi s svojim vzornim življenjem in požrtvovalnim delom 
v korist cerkve in za narodno in državno edinstvo stekel ' 
splošno priznanje. 

Člen 98. . 

Eparhijske m vikarne arhijereje voli sveti arhije--
rejski zbor pod predsedstvom patrijarha. 

Sveti arhijerejski zbor vrši volitev arhijerejev, kadar 
sta prisotni dve tretjini vseh eparhijskih arhijerejev. 

Če se pri volitvi arhijerejev ne doseže enodušnost, 
se glasuje tajno in odloča absolutna večina glasov. Če.so; 
glasovi tako porazdeljeni, da ne dobi noben kandidat 
absolutne večine glasov, se vrši takoj ožja volitev med 
onima dvema, ki sta dobila največ glasov. O tem, kateri 
kandidat od onih, ki so dobili enako število glasov, pride 
v ožje volitve, odloča patrijarh, ki odloča tudi pri ožji 
volitvi, če se glasovi enako porâzdele. Odsotni član sve
tega arhijerejskega zbora poverja pismeno svoj glas. 
enemu od prisotnih članov svetega arhijerejskega zbora, 

Člen 99. . , 

Volitev eparhijskih in vikarnih arhijerejev potrjuje 
kralj z ukazom na predlog ministra pravde. 

Člen 100. 

Novoizvoljenim in posvečenim arhijerejem izda patri
jarh gramato, katero podpišejo tudi člani svetega arhi
jerejskega sinoda. 

, Člen 101. 

Vsi cerkveni uradi in organi v eparhiji so podr 
rejeni eparhijskemu arhijereju. 

Člen 102.. 

Razen pravic in dolžnosti, ki jih ima po cerkvenih: 
in kanonskih predpisih, eparhijski arhijerej v svoji pri
stojnosti: 

1. uči in izobražuje duhovništvo in ljudstvo v epar
hiji z besedami, deli in pastirskimi pismi (poslanicami); 

2. varuje, brani in vzdržuje med ljudstvom pravo
slavno vero in pobija'vsako delovanje, ki je y nasprotju, 
s pravoslavnim naukom in škodljivo interesom skrbske 
pravoslavne cerkve; 

3. navaja in bodri duhovništvo in ljudstvo,.da usta
navljata in organizirata versko-dobrodelne, duhovno-
prosvetne, rodoljubne in splošno koristne ustanove za. 
napredek vere in nravnosti med ljudstvom; 

i . skrbi za redno in pravilno službo božjo in sploh*, 
za cerkveni red; • • . •" '-

5. si prizadeva, da se oskrbujejo cerkve in samo
stani s svetimi antimisi, s sveto miro, svetimi oblačili 
in potrebščinami ter bogoslužnimi knjigami in da pravo
časno in pravilno krijejo vse druge potrebe za cerkev^, 

в. določa posebne službe božje ob izrednih cerkve* 
nih, narodnih in državnih praznikih; ; 

7. podeljuje blagoslov, da se zgradé, kjer je to po
trebno, cerkve, kapele in pokopališča in e\ prizadeya,-
da se •vzdržujejo, y dobrem stanja; . •/[, 

8. skrbi, da se grade cerkve, samostani in kapeie,»,, 
slogo, ki si ga je osvojila srbska pravoslavna cerkev, .imi 
da se opremljajo cerkve, samostani in domovi vernikov 
z ikonami y pravoslavnem duhu| " ' 
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9. skrbi za varstvo cerkvenih slartn; 
10. posvečuje hrame; • # . 

• 11.'rokopolaga vredne osebe v duhovniški stan, jih 
oprav l ja na službovanje in jim o tem izdaja gramato; 

12. predlaga svetemu arhijerejeke-mu sinodu duhov
nike radi odlikovanja, pa jih tudi sam odlikuje z onim, 
kar spada v njegovo pristojnost, in izvršuje odlikovanja; 

13. določa izmed vrednih duhovnikov obeh vrst jsvo-
jega namestnika za vse eparhijske posle in ga razrešuje, 
in sicer to po odobritvi svetega arhijerejskega sinoda; 

14. imenuje eparhijske pridigarje in izpovednike za 
duhovništvo v eparhiji; . ' ' , 

15. predlaga, imenuje in potrjuje v zvanjih in služ
bah cerkvene in cerkveno - samoupravne uslužbence, 
uradnike in sluge" po predpisih te ustave; 

: 16. predlaga pristojnim oblastvom primerne osebe 
za duhovnike: v vojski, bolnicah .in drugih državnih in 
Privatnih zavodih in nadzorujte njihovo pastirsko delo
vanje; 

17. predlaga pristojnim oblastvom sposobne osebe 
üa veroučitelje na vseh srednjih', strokovnih in osnovnih 
Šolah v eparhiji in daje pristanek, da se premeste in 
razrešijo; 

.18. skrbi za poučevanje verouka in ga nadzoruje 
na vseh osnovnih, srednjih in strokovnih državnih in 
Privatnih šolah ter izdaja odločbe, odnosno stavlja pred
i g e , da s e prepove poučevanje onim profesorjem, do
wnturn, veroučiteljem in učiteljem, ki nepravilno in ne
marno Izvršujejo poverjene jim dolžnosti aH kateri sicer 

'.Po svojem življenju in delu ne zadoščajo svoji verouči-
•>.,oljski dolžnosti; л . . 

v \ 19. podeljuje na predlog samostanskih, predstojm-
,- tov vrednim osebam blagoslov za vstop v meniški stan; 

20. podeljuje v lastni pristojnosti blagoslov in raz
vezo v zakonskih (bračnih) in drugih zadevah po cer-
kveno-kânonskih predpisih in po odločbah svetega arhi
jerejskega zbora; . , . . ; . . ( 

•' 21. sodi duhovnike obeh vrst radi manjših (disci
plinskih) kaznivih dejanj in jih kaznuje radi teh dejanj 
2 opominom, ukorom, epitimijo (cerkveno kaznijo) do 
! 5 dni in prepovedjo duhovniških ; opravil do meseca 
dni,, radi večjih kaznivih dejanj pa jih izroča cerkvene
mu-sodišču; sodi tudi vernike in izreka kazen začasnega 

' odvzema poedinih pravic ali počastitve v cerkvi; vse le 
odločbe 90 Izvršne;- ' ' : 

22. znižuje po cerkvenem sodnem postopku kazni, 
dokončno naložene po eparhijskem cerkvenem sodišču: 

23. odstranjuje po predpisih te ustave od duhovni
ških opravil duhovnike, ,ki so sodišču naznanjeni radi 
kaznivih dejanj in jim določa namestnike; . 

, 24. podeljuje v svojem delokrogu odsotstva duhov
nikom in uslužbencem; 

. 25. določa namestnike odsotnim in obolelim samo
stanskim predstojnikom, arhijerejskim namestnikom in : 

Parohijskim duhovnikom; 
-- 28. nadzoruje delovanje arinjerejskih namestnikov 

>n duhovnikov obeh vrst y eparhiji; 
27. vrši vrhovno nadzorstvo nad delovanjem in živ

ljenjem v cerkvenih zavodih svoje eparhije, predlaga 
svetemu arhijerejskemu 'sinodu, da se namesti in raz
reši učiteljsko in vzgojevalno osebje teh zavodov; 

28. vrši v svoji eparhiji po cèTkvénîh pravilih kano-
atëne tweglede, pošilja posebne odposlance izmed spo*-
»obnih in vrednih oseb in jim daje navodila za pregled 
Parohijekih in namestniških pisarn in samostanskih 
Bprav; • • • 

Ш 

29. deluje, na to, da se vse naredbe, rešitve; in od
ločbe višjih cerkvenih oblastev pravočasno, in točno 
priobčujejo ter izvršujejo; 

30. skrbi ob sodelovanju eparhijskega .cerkvenega 
sodišča in eparhijskega upravnega odbora, da izvršujejo-
vsi cerkveni uradi in organi v-eparhij i svoje'dolžnosti 
vestno in pravilno ter da se vsi posli izvršujejo.po', obsto
ječih predpisih; .:••..•-.-.•:' ••!' 

31. predlaga svetemu arhii.ereiskemu i sinodu, obe
nem s svojimi predlogi poročila o svojem uadpasllrëkc'in 
delu in o stanju eparhije vobče. '• '•• >-• '•• : - : ' 

•'• Člen 103. " ' ' " " '•'"' : ' 

Eparhijski arhijerej ima svojega. names,Uiik,a, ki ga 
nadomestuje v mejah danega mu pooblastila. 

Člen 104., . , 

Za arhijerejske namestnike se postavljajo oni:duhov
niki obeh vrst, ki imajo pogoje, ki jih zahteva ustava 
za člane cerkvenih sodišč. • ,• • '.-i 

Člen 105; 

Eparhijskega arhijereja more sveti a r h i j e r e j zV)r 
odstraniti od uprave samo po kanonski obsodbi an •;gU 
razrešiti ali v primeru dokazane onemoglosti-ali potom, 
ko je ugotovljeno, da je prenehal.,eden od pogojev, ki 
jih navaja čl. 97, kakor tudi na podstavi utemeljene 
prošnje za upokojitev. , ; ; , :. . 

' Člen 106. 

Izpraznjeno eparhijo upravlja administrator, kii ça 
imenuje sveti arhijerejski sinod. ••'••- "'.,-•- '••••• 

Dokler je eparhijski, sedež- izpraznjen, se ne more 
začenjati nobeno delo, ki bi se nana»alp,na e r r i l i j * e 
organizacije in sé tiidï ne ' -morejo ' izvedi гп<Л'Ш '>p/.!ve 
izpremembe v delili, kV èp, še'\Ш&&'[ v/Z&au11тфгј^ј» 
bivšega eparhijskega arhijereja'. ' 1 ' . ! ; ' "-.'//'y,.'" " ' 

; .'Cleri 107. " '••::'': ',. j 

Cim se na katerikoli način -eparhija izprazni. d'-'-ifir 
eparhijsko cerkveno sodišče komisijo, obstoječo iz-treh 
oseb,, ki na podlagi •• inventarja pregleda iri 'prevzame 
imovino in stvari episkopije. Ce kaj '-manjkaj poroda 
sodišče o tem svetemu àfhijerejskemu sinodu, ki izda 
rešitev glede povračila. ..•;•: ,;-. ;•-.-!'v 

i ' > . r . : '• < ; - ' . .; ' • t . ' 

.Člen 108. '.';••' '•• ,. ..z,.,:.--. 
Vsa premična in nepremična imovina episkopije, 

prevzeta na podlagi inventarja, se izroči pisnimi m 
potem administratorju, odnosno' novoimenovanemu. epar-
hijskemu arhijereju. ' , , ' . ; - > 

7. Eparhijsko cerkveno sodišče. '"",'.. 

« e n 109. 

Eparhijsko cerkveno sodišče je organ eparhijskega 
arhijereja za cerkveno sodätvo in-poslé notranje cerkve
ne uprave. 

« e n 110. 

Predsednik eparhijskega cerkvenega •' sodtéôn Je 
eparhijski arhijerej, ki ga z njegovim pooblastiloin nado
mešča arhijerejski namestnik. :

 ; i ..-
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• Kadar predseduje arhijerej, se more arhijerejski 
[namestnik udeleževati sojenja-kot član sodišča.' 

. Člen 111. 

Eparhijsko cerkveno sodišče sestavljajo: • , 
. a) predsednik, ; . . 

„•'..'.' b) dva člana, 
c) tajnik in 
č) potrebno število pisarjev in žvaničnikov. 
Clane in tajnike voli sveti arhijerejski sinod na 

predlog eparhijskega arhijereja. 
•i. ' ^ lfa^'. zvariičnike.in sjužitelje cerkvenega sodišča 

'rntetitije in odpušča pristojni arhijerej, o čemer.obvešča 
" sveti" arhifeVejski sinod. 

Člen 112. 
Za člane eparbijskih cerkvenih sodišč se morejo 

postaviti-duhovniki, .ki so dovršili višje bogoslovne šok« 
•m*p» možnosti pravne študije ter kateri imajo najmanj 
јсЦвеМе^ cerkveno-sodne ali cerkveno-upravne službe. 

J ' 'r-'•••-" •-'. C I e n l l 3 . 

Za tajnike eparhijskih cerkvenih sodišč se postav
ljajo duhovniki, ki so dovršili višje bogoslovne Sole in 
po možnosti pravne študije in imajo najmanj pet let 
»gdue aji» upravne službe. 

5. koš. 

- .•!*•,• Člen 114. 

Za. pisarje in zvaničnike eparhijskih cerkvenih 
scdigč-TO! postavljajo osebe, ki' so dovršile vsaj sred-

-̂ ajé̂  bogoslovne'3ole. .;/."") i- • ;-.-,;•: '',\..'•• ••• ';.'••.« 

-•" J ì ! u .^ 0 tožilca .vrši.pri eparhijskem cer 
б.сиДи1&Уп{к, 'ki ima šolsko kvalifikacijo 

îrkvenem sodi-
. . . kpt član cer-

tega sodišča, njegove dolžnosti paso,,; da:.•',. .-,'• 
*& v $K?°™ . Predhodno preiskavo v zadevah kaznivih 
dejanj duhovnikov, vlaga tožbo in sodeluje pri sojenju 
kot tožilec; 

i _.'"6) brani v zakonskih (bračnih);, sporili svetost in 
važnost.zakona; ... . ...-,'.:.•. <•';!,.• ..,•.. 
"•"*''• c)"òp.rMià-po potrebi.tudi' druge posle, ki mu jih 
dodeli arhijerej. .,-,,.,,;•• 

:?*t- V,- , Cieli 116. : • .-. . 

.•;'?, člani eparhijskega cerkvenega sodišča, sodni tožilec, 
tajniki in pisarji ne morejo biti ne med seboj, he s pred
sednikom v sorodstvu, navedenem v čl. 70. 

' : ' Č l e n 1 1 7 . ->-•-• •••••.- • •.•••• -. 

•v :Cferkvenö sodišče izdaja poinoyeìjavne odločbe ; y 
sèhatu,jse8ta\>ljenem iz; predsednika, odnosno njegovega j 
namesftuka, dveh članov, in delovodje- (tajnika ali 
pisarja). ' " ' . ' ' ••••••-..> 
r ; " V "' -• • ' ö l e n ,118. 

. .Èafiac-JQ.claa. zadržan, vršiti--, svoje službo presodi- , 
^ Ч и б * 'Padomeetuje, tajnik icerkveaega sodišče» • ' • ' ; j 

.,.-.' .,./'., Člen.119. 
. ičlaii .eparjHJefeega cerfcveoéga- sodišča*:ki J© osebno ; 

zainteresiran, ' a l t k i je ' sodeloval p r i prei&kflvi zadeve, ! 

o kateri se razpravlja, ne sme soditi. 

Člen 120. 

Eparhijsko cerkveno sodišče odloča glede izklju-л| 
čitve članov sodišča. Pri tem odločanju nadomestuje ar hi-
jerejski namestnik, odnosno tajnik člana, čigar izključitev, 
se zahteva. Ce se zahteva, da se izključi več članov. ku,t 
dva, odloča o. izključitvi veliko cerkveno sodišče. .-.-: 

Ölen 121. - .••••,•.:• 

P r e d s e d n i k in člani eparhi jskega ' c e r k v e n e g a ' s o d i 
šča glasujejo pr i odločanju popolnoma neodvisno, ravna
joč se pr i t e m po svoji, vesti in po kanonsko-zakonit ih 
določbah. 

" " Č l e n 122.,' . , 

Eparhi j sko cerkveno sodišče izreka odločbe z večino 
glasov. Glasovanje se začne pri najmlajšem članu sodišča. 

Clan sodišča, ki se n e bi strinjal z izdano odločbo, ima 
pravico, podati Svoj© pismeno obrazloženo, posebno mne
nje. Posebna mnenja, se pravdnim s t r a n k a m n e sporo
čajo. . • • ; ' • • 

•'• Člen 123. ' ; 

1 
ЈЧ 

Л 

. ,Ce se arhijerej ne strinja z odločbo eparhijskega •J 
cerkvenega sodišča, more zadevo vnovič predložiti epar- 4 
hijskemu cerkvenemu, sodišču v obravnavan je, če pa Ц 
vztraja eparhijsko cerkveno sodišče na svoji prvotni- od- '$ 
ločbi, more predložiti, arhijerej zadevo z obrazloženim | 
mnenjem velikemu cerkvenemu sodišču, radi končne, od- ,1 
ločbe.V tem primeru , se izvršitev • odločbe eparhijskega | 
cerkvenega sodišča odloži. -••>.:.. : , . . J 

; • ••;•.•:' -• -Člen 124.' 

, _ Odločbe, izrečene nà sejah cerkvenih sodišč, se takoj 
vpisujejo v zapisnik in zapisnik podpišejo vsi, ki so sodili 
ali odločali, in istotako tudi delovodja. • .; :*•,.•<• 

Rešitve in razsodbe, ki. se izdajo na podstavi t e h od-
.ločb, podpisujeta l e ' p r e d s e d n i k in delovodja. : , , <r 

. Ölen 125. •'• '• { '!-'• 

Zadeve se rešujejo po-vrsti, kakor so prispele,iJt 
sodišču, izvzemši one, ki jih postavi. predsednik a l ia i«- ' 
gov namestnik na dnevni red kot ; nujne .ali od večje 
važnosti. . , ; . , . 

• Člen 126. -.",;'".". 1,-
vu 

V s 

P r e d s e d n i k razporeja vse pr i spe le zadeve, naslov
l jene na sodišče, v delo. On otvarjä in zaključuje šefe!, 
vodi'posle prt obravnavanju in'sojenju ter skrbi,, da ' sé 
posli, ki spadajo v delokrog cerkvenega Sodišča, v dolo
čenem času izvršujejo in odpravljajo. • ; i ••'•' ' n 

cien, 127. ,: [.''.'^ ;•' ',::-':;'!,:' 

V delokrogu, ki obsega upravo' notranjih' cerkvenih 
poslov, posluje eparhijsko cerkveno sodišče po navodilih 
in naredbâh eparhijekega arhijereja. * '• 

'! •••'" • - " - - •:•' •. •• , . ,т T : y 

' • Člen 128. : ' ' i v : : " , ; : •;•"'•••'/" 

Glede kaznivih dejanj duhovnikov iareka. eparhijekt 
arhijerej, potem kò izvrši po evojih organih pofrebna po
izvedovanja, odločbo, ce je mnenja, da spada dejanje < 
področje njegove pristojnosti, sicer pa izroči iadevociv, 
poslovanje eparhijskemu cerkvenemu eodiščn. ••>',i •.-'•'' 

••a ".-.3 
•i 
J 
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Člen 129. . . . . 
Eparhijsko cerkveno sodišče ' 
a) kot sodni organ: 

.-....' 1... sodi o kaznivih dejanjih duhovnikov obeh vrst; 
; 2. sodi o kaznivih dejanjih vernikov, katera imajo 

7-a posledico izključitev iz „cerkvene zajednice za določen 
&>s ali dokončno; 

3. sodi v lastni pristojnosti v sporih o veljavnosti, 
razveljavljenju in razvezi zakona (braka); 

4. odloča v lastni pristojnosti, ali naj vzdržuje mož 
Ženo za čas, dokler traja zakonska pravda in pri ka
teri pravdni stranki naj ostanejo ta čas otroci, odnosno, 

Џ' aH mora mož po dokončani .zakonski pravdi stalno vzdr-
';, sevati ženo, pri katerem od staršev ostanejo otroci in kao. 
%; °d njih krije stroške za vzdrževanje otrok, obseg vzdrže-
ĵ ^anja pa odmerjajo redna civilna .sodišča; 

;.f; ''• 5. odloča o prepirih, med duhovniki kakor tudi o 
l̂ ;. sporih radi parohijskih dohodkov, in radi premične ali 
*!;• nopreijiične cerkvene imovine, ki je duhovnikom prepu-
'"-Џ_';. ščena v uživanje; 
•v/.' ,b) kot organ eparhijskega arhijereja za posle no-

•^-j;-.-> %nje cerkvene uprave: 
1̂ :'-' ^•', 1. nadzira.po navodilu arhijereja parohijske duliov-
Ш;-.1%в„parohijske pisarne.in arnijèrejska namestništva; 
;ЖФ;!''•''' л2. priobčuje in izvršuje naredbe '• in odločbe višjih 
l ^ ^ r k v e n i h sodnih, oblästev; •".-! ' -
s "^ : v 3. podpira eparhijskega arhijereja • v vseh poslih 
v.'i§$Sarhijske uprave in izvršuje njegove'odredbe v poslih, 
•Z^Wispada jo v njegovo osebno pristojnost; • 

*"v4- skrbi po določbah te ustave za inventar episkopije 
-. y primerih, če je eparhijski arhijerej prestavljen, upcko-

V;,..!№.• aii če umrje. ' • 

.>-!• 

•Д?3 

•••)J 

Člen 130.. 

'">'' Odločbe eparhijskih cerkvenih sodišč, katerih višjim 
°blaetvom ni treba proučiti, so izvršne. Izvršujejo jih pod
c e n i cerkveni organi in civilna oblastva. 

8. Eparl.ijski svet. 

& i . , i , ; Glen 131. 
- Eparhijski svet je predstavništvo v zadevah eparhij-

^ke samouprave. 
:'." ! ,! ; : ' " ' : ' " ' ! ' ':\ cien 132. ^ '' . ; • ' 
'••'• i V eparhijski svet vstopijo; 
H ' a) eparhijski arhijerej .ali njegov namestnik; 

"h) ölani eparhijskega cerkvenega sodišča; 

: c) polovica arhijerejskih. namestnikov v eparhiji; 
..,: Ž) en meaih^uiho^nik; ^. 
l ; d) po en stalni paroh iz' namestništev, ki niso zasto-

I^a/pO. namestniku; 
e) iz vsakega nameatništva po dva člana çepkveno-

Sb^n^jega srçeta iz vrst' posvetnih oseb. 
^ ^ • a n e , navedene pod c),, č) in d), imenuje sveti arhi? 
^^fefeiHBmod, ölanepod, e) pa patrijarhijeki upravni 
^ ^ r . . - * ; p r v e -in druge na predlog eparhijskega .arhi-

, _ Č e število namestništva ni sodo, vstopi v eparhijski 
в9Ц-^Џ namestaiik vež. . ' \ 

•-f»',-61*01^ navedenim pod c), <5), d) in e)* se posjavi 
f ^ ^ i i ^ a u iöto Število nameatniikoiv,. in sicer članom, 
' ^ ^ ^ f r - t ^ c ^ d j k J i a . * ) te fctega вт&Ш&У**^-'-; 

Člen 133. 
Predsednik eparhijskega sveta je eparhijski arhijerej 

ali njegov namestnik. ' '•:'• " ' ••'• ^ : 

Podpredsednika iz vrst članov-pnsvetnih ošeb'in-po-
trebno število tajnikov voli eparhijski svet iz svoiesrede 
z navadno večino glasov. ' "•-"•:- '••' ' ' 

• Člen 134 ••••:• • ••••• ••••' •' 

Mandat članov eparhijskega svètâ tra'a šest 'let. 
Eparhijski svet, sklicuje- eparhijski arhijerej, odnosno 
administrator na sedež eparhije najmanj enkrat na. ••}&••> 
na redno zasedanje, na izredno pa po potrebi. 

Člen 135.'.. •:'.',, . -•..,- : 

Eparhijski svet m'Öre poïnoveljavjiô odleti,'-kadar1 

je prisotna nadpolovična večina Članov, in izreka" odločbe 
z večino glasov. Če so glasovi enakomerno porazdeljeni; 
odloča glas onega,, ki predseduje. - . . . . . . . 

Zapisnik eparhijskega sveta podpisujejo predsednik., 
tainik in nato šUrje od sveta izvoljeni člani sveta. ," 

Člen 136.., -., '•"• .'.f-'.' (/:• 

Razen drugih poslov, ki jih vrši po' tej ustavi,-epar
hijski svet v lastni pristojnosti:. 

1. sl^ji za sredstva za pokritje materialnih posebnih 
potreb eparhije;-: ;: • ; ;•••': ' ••, 

2. sklepa za posebne '' potrebe eparhije • le.tnh-.f P*' 
račun dohodkov in'-izdatkov, sestavlja zaključni -račun in 
jih pošilja v odobritev pàtrijarhijskemu upravnemu od-' 
borUf , , , , . -..... . .„, . . . . - . , . . ~ . , ; , , v , . .,,,-: , . - . , . . , . . . •;.••- w ' ' . ^ - v 

• ; ' • ! . • • • ' • • • . , - • ' j f . l . t - - • . • • • < • • < Г ' • • • • • • • • . - - - : • . . ' , " . ' • • * • • : * • ' • - > 

3. določa za posebne* potrebe.^epaï'nij'é;-пДадаао' ga. . 
dohodke ,saniostansl{ih-,- in.. е&к№№оШпШШ';4№МЦ 'in-
predlaga odločbe o.;te,m. patfifl'arhiN^wft ирЈ4УпетШ,с^-- -• 
borila ki jihrodobruje s.pristankom -Bvèïega aBhijfereJsikeoa. 
sinoda; ,-> ,-•'•••-,.,-' :••-'- '•>••••••> •'•-, ; ; •;•'- • - " ' и , е •;.-•:/> 

-.-.'• 4 izdaja "odločbe o dokladi; ha neposredni; <Savek' i«sr 
posebne potrebe eparhije v smislu.čil 10/zakona^O'^f.bs' 
ski pravoslavni cerkvi bi; jih predloži pristojnemu obla-
stvu v odobritey;%' -( .-_ .-,;:.., ',:••••'_„!.-, r 

5.'1га'аја'';оа1^1^г.'о,,г£^.1^уапји,[и}.,. odsvpjevanju 
eparhijske imovine in jih predlaga,"Če vsote né presegajo 
1,000.000 dinarjev,, pàtrijarhijskemu odboru,- pM; višjih 
vsotah pa patrijarhijekemu ^'ètu;- ' • !'/'п>,л: 

,i 6. jdokònano :od'loča''o•-odpisu • terjatev,; ki pripadajo 
eparhiji inj glede ka4erih.se dokaže,',da --s© ne 'morejo 
izterjati, ter glede oddajanja•••stvari knteimovines in öi* 
cer: pri. terjatvah do 10.000 dinarjev' in pti! oddajanju 
stvari ..do- ;50.0D0: dinarjevy pri višjih •: v$o|ah. pa: predloži 
svojo odločbo : patrijarhijekemu ' upravnemu : c^höru .,v 
odobritev;/ -i ' ''- -.<-• :... j.-rh: -.-•;'•••'..•; :-}'.< _ . : i : . . 

7. odloča o vlaganju in umikanju tožb kakor tudi « 
poravnavah glede eparbijskel imovine, če pa je vrednost 
predmeta .tožbe, odnosno poravnave večja od .100.000< di-
uafj^v/ 'Wedlozi • švojb' bdlocbo ' paÌfijàrhijkk,omu uprav-, 
aemu odboru v odobritey; , ' 

' •; 8.' izdaja pO'določbah,'ki. jih prepise, patrijarljljski 
svet, navodila gled^> uprave, oskrbovanja ,in kontrole 
eparhijskih posestev, fondo.v, zadužbih, (zaklad) in тџтШ 
drugih ustanov; .,*" ,. ^ •-.Ч7Г.Г'-
j>. f9J •• osnavlja,'' eparhijske tondeMn ^relîgijôraie. idobro-
delaie, cerkveno-prosvetne in druse < koristne ustanove ii» 

' V43 
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10. določa iz svoje srede, v primeru potrebe pa tudi 
'izven njeé redne člane za eparhijski upravni odbor ka
kor tudi njihove namestnike; 

11. vlaga na višja pristojna cerkvena oblastva prošnje, 
predstavke in predloge v zadevah in glede potreb, ki se 
tičejo dotične eparhije ali vse cerkve; 

12. predlaga patrijarhijskemu upravnemu odboru po
ročila o^svojem delovanju. 

9. Eparhijski upravni odbor. 

Člen 187. 

Eparhijski upravni odbor je izvršilno (upravno in 
nadzorstveno) oblastvo v zadevah zunanje cerkvene 
upirave v eparhiji in izvršilni organ eparhijskega sveta. 

Člen 138. 

Eparhijski .upravni odbor sestavljajo: 
a) eparhijski arhijerej ali njegov namestnik; 
b) en menih; 
c) en arhijerejski namestnik, dva paroha in 
č) šest svetnih oseb. 
Člani pod b), c) in č) imajo enako število namest

nikov. 
Člen 139. 

1 . ' . • . . • • • . • ; : 

Redne člane in namestnike eparhijskega upravnega 
Odbora. določi eparhijski svet za Šest let. Oni so dolžni 
izvrševati .posle vse dotlej, dokler, se ne določijo in. ne 
usedejo v službovaiije, n,oyi člani eparhijskega upravnega 
odbora. 

Člen 140. 

!•• Predsednik eparhijskega upravnega odbora je epar-
Mjskl arhijerej aH njegov namestnik. 
'••; Eparhijski upravni odbor ei izvoli podpredsednika iz 
vrst rednih članov posvetnih oseb po možnosti s sedeža 
odbora ali iz bližje okolice, za stalnega tajnika pa osebe 
ù potrebno izobrazbo. 

Člen 141. 

Člani in tajnik eparhijskega upravnega odbora ne 
smejo biti v sorodstvu, omenjenem v čl. 70. 

' Člen 142. - •" ' 

Eparhijski arhijerej, odnosno administrator eparhije 
sklicuje redne seje odbora na sedež eparhije vsakega 
pol leta^ izredne pa v primerih: 

,a) kadar to določi predsednik;; 
b) kadar to pismeno zahteva najmanj polovica čla

nov eparhijskega upravnega odbora, io navede obenem 
zadevo, radi katere zahteva, da se skliče izredna seja. 

Člen 143. . . - ' • . 
1 • Vsak član odbora, ki bi bil zadržan priti na poziv 

ha sejo, jè dolžan, da io pravočasno sporoči predsedniku, 
le-ta pa pozove, če je to potrebno, namesto odsotnega 
ökna enega od namestnikov. 

Člen 144. •' 

Da eo izrečene odločbe pomoveljavne, je potrebno, 
da se udeleži веј odbora več kot polovica njegovih članov. 

Odločbe se izrekajo % navadna уебхцр. gjaaay. C* §a_ 

glasovi enakomerno porazdeljeni, odloča glas onega, ki 
predseduje. 

Člen 145. 

Zadeve, ki so nujnega značaja in ne trpe odlašanja, 
se rešujejo prezidijalrio, vendar se morajo naknadno 
odobriti po eparhijskem upravnem odboru. 

i • • 

'Člen 146. 

Razen drugih poslov,1 ki jih izvršuje po tej ustavi v 
lastni pristojnosti, eparhijski upravni odbor: 

1. skrbi za religijezne, dobrodelne, duhovno-prosvet-
ne in druge koristne ustanove in zavode v eparhiji; 

2. upravlja in razpolaga po predpisih s posestvi, 
fondi in zadužbinami (zakladami) in ustanovami eparhije; 

3. sestavlja letni proračun izdatkov in dohodkov in 
zaključni račun za posebne potrebe eparhije in jih pred
laga eparhijskemu svetu, ki proračune in zaključne ra
čune odobruje in jih predlaga patrijarhijskemu upravne
mu odboru v končno odobritev; • •• 

4. nadzira vse cerkveno - samoupravne organe v 
eparhiji pri izvrševanju njihovih dolžnosti in odpošilja 
v ta namen po potrebi svoje odposlance si potrebnimi 
navodili in vrši nadzorstvo nad onimi posestvi, fondi, 
zadužbinami (zakladami) in ustanovami, ki so pover-. 
jene v upravo in oskrbovanje 'nižjim cerkveno-samo« 
upravnim organom v eparhiji; :•••:.-.• 

5. pregleduje in odobruje proračune izdatkov in do
hodkov cerkvenih občin in samostanov, njihove zaključ
ne račune pa predlaga po pregledu s svojim mnenjem 
patrijarhijskemu -upravnemu odboru v odobritev; 

6. predlaga s svojim mnenjem patrijarhijskemu 
upravnemu odboru odločbe o cerkveno-občinski dokladi 
v smislu zakona o srbski pravoslavni cerkvi; 

7. deluje na to, da se vodijo točni inventarji cerkve
ne in cerkveno-samoupravne imovine v eparhiji, da • se 
nepremično imetje oskrbi s predpisanimi zakonitimi do
kazili glede lastnine, da se zgradbe in posestva zavaru
jejo proti požaru in drugim elementarnim nezgodam; 

8.. predlaga odločbe cerkveno-občinskega sveta gle
de odtujitve in zadolžitve cerkvene imovine s svojim 
mnenjem v odobritev, in sicer do vsote 1,000.000 dinar
jev patrijarhijskemu upravnemu odboru, če so vsote 
večje, pa patrijarhijskemu svetu; 

9. odobruje odločbe cerkveno-občinskega sveta o od
pisu terjatev, ki se ne morejo izterjati od dolžnikov, in 
sicer do vsote 10.000 dinarjev, in o oddajanju stvari do 
50.000 dinarjev, če so vsote višje, pa predlaga te odločbe 

•s svojim mnenjem patrijarhijskemu upravnemu odboru 
radi odobritve; 

10. odloča dokončno o zakupu eparhijske; imovine 
do 100.000 dinarjev in odobruje take odločbe cerkveno-
občinskega sveta; če je vsota večja, pa predloži svojo od
ločbo, odnosno odločbo cerkveno-občinskega sveta patirf-
jarhijskemu upravnemu odboru v odobritev; 

11. odobruje odločbe cerkveno-občinskega sveta gle
de vlaganja in umikanja tožb kakor tudi o poravnavah 
glede cerkveno-občinske imovine,] če pa je vrednost tož-
benega predmeta, odnosno poravnave večja kot 100.000 
dinarjev, predloži odločbo s svojim mnenjem patrijathij* 
skemu upravnemu odboru v odobritev. 

12. dovoljuje gradnjo novih zgradb in večja popra
vila v cerkvenih občinah; .''••;-. '* 

13. postavlja sporazumno z eparhijskim cerkvenjjgi 
sodiščjm praïobr&oilca и ргмпе posle $ eparhija 
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. 14. odloča kot oblastvo prve stopnje o upravnih spo
rih v eparhiji, kolikor se nanašajo na zunanjo cerkveno 
upravo, in odloča o pritožbah proti rešitvam podrejenih 
organov; 

. 15. pripravlja jn predlaga eparhijskemu svètu za 
patrijarhijski upravni odbor poročila o svojem delovanju; 

16. določa dan zbora za volitev cerkveno-občinskega 
sveta; 

17. izvršuje in priobčuje rešitve, naredbe in odločbe 
eparhijskega 9vèta in patri jarhijskega upravnega odbora; 

18. pripravlja poročila in predloge za eparhijski 
svet. 

Člen 147. ' 

• šaka eparhija ima svojega pravobranilca s kvalifj-
ksteijo sodnika civilnega sodišča; on je obenem pravo
branilec za posle, eparhijskega svèta in upravnega od
bora dotične eparhija. 
:.- Eparhijski pravobranilec' zastopa interese eparhije 

pred oblastvi v pravnih in sodnih zadevah in je dolžan 
na zahtevo bodisi eparhijskega sodišča, bodisi eparhij
skega svèta in odbora jim dajati sVoja pravna mnenja. 

Člen 148. 

Vse odločbe eparhijskega svèta in eparhijskega 
upravnega odbora, izrečene na sejah, katerim ni pred
sedoval arhijerej, odnosno administrator, se predlože ar
hijereju, odnosno administratorju v pregled in odobritev. 

Člen 149. 

Če je eparhijski arhijerej, odnosno administrator 
uverjen, da je kaka odločba eparhijskega svèta in epar
hijskega upravnega odbora v nasprotju s cerkvenimi 
predpisi, je upravičen zaustaviti izvršitev take odločbe 
in zadevo vrniti v ponovno odločanje. Če bi se niti tedaj 
De mogel doseči sporazum, predloži arhijerej, odnosno 

• administrator dotično zadevo patrijarhijskemu upravne-
• Шц odboru radi proučitve in odločbe. ' " " ' . -
! . . , • . , , . . . . . . . 

Člen 150. 

Eparhijski arhijerej more, če je radi važnih eparhij-
iekih poslov potrebno, sklicati cerkveno sodišče in epar
hijski upravni odbor na skupno sejo radi posvetovanja 

•-in odločanja. ^ 
- • - , 1 ; I 

10. Arhijerejski namestnik. . 

. : .„, :. .. -Člen 151. . . . . \ 

' ]' Arhijerejski namestnik more biti duhovnik: 
"••• a) ki je redno dovršil višjo ali srednjo bogoslovno 
'Sofo;- . ;.;, 

b) ki se je izkazal z vestnim izvrševanjem parohij-' 
№e ali kake druge cerkvene službe; ' : ' 

c) ki je dobrega obnašanja in ki primerno živi; 
c) M je prebil najmanj deset let v parohijski ali 

državni duhovniški službi, ce pa ima višjo bogoslovno ; 
«obiažbo, pa najmanj pet le t "" 

••*••:'•! , ' ' • V ,':,' ' '. Cien 162. 

L 'Eparhijskega nameätnika јдцзтцА» in razrešuje epar-
•Qiki arbJ^Brei, ' " - — 
'•*.! i'.' i . 

. Člen 153. 
Arhijerejski namestnik more imeti svojega ротоб-

nika-duhovnika, ki mu pomaga pri vseh parohijskih in 
pisarniških poslih. 

Pomočnika postavlja in razrešuje eparhijski arhi
jerej. 

• Člen 154. .-'•• " 
Na temelju svoje pristojnosti arhijerejski.namestnik: 
1. skrbi zâ čistost in okrepitev pravoslavne vere, za 

pravilno in redno pridigovanje, za religijozno-nravno iz
obrazbo in vzgojo vernikov;.... 

2. pobija vse'pokrete ih delà, naperjena proti pra-
voslavju in interesom cerkve; 

3. skrbi za varstvo in nègo dobrih običajev in za po
bijanje, in izkoreninjevanje, škodljivih navad in slabih 
nagnjenj med ljudstvom; 

<L deluje v svojem področju na to, da se organizi
rajo dobrodelne in duhovno-prosvetne ustanove, podaja 
ob, upoštevanju krajevnih razmer in potreb eparhijske
mu arhijereju v tem oziru predloge in daje mnenja; 

5. skrbi za pravilno in redno službo božjo kakor tu
di za blago lepi in dobri red v hramih; 

6. skrbi, da se opremljajo hrami s potrebnimi stvar
mi in potrebščinami, parohijske pisarne pa z uradnimi 
knjigami; 

7. pazi, da izvršuje duhovništvo svoje dolžnosti in 
da se obnaša, kakor to zahteva duhovniški poklic, in da 
vlada med duhovniki ljubezen, sloga in vzajemno sode
lovanje; 

8. odstranjuje vsak..nesporazum méd duhovniki, ob
ravnava manjša nesoglasja med njimi in jih poravnava, 
večja pa predlaga višjemu oblàstvu; 

9. prepotuje najmanj enkrat na leto vse parohije 
svojega področja in pregleda ter kontrolira ob tej pri
liki pastirsko, veroučiteljskV in administrativno: delova
nje parohijskega duhovništva kakor, tudi delovanje cer-
kveno-obČinskih svetov. in cerkvenoTObčinskib. odborov 
ter predlaga o rezultatu, svoje-revizije pristojnemu epar
hijskemu oblastvu izčrpna poročila, s svojimi pripomba
mi in predlogi; 

10. izvaja po naredbi eparhijskega oblastva poiz
vedbe v disciplinskih . in kazenskih zadevah ter glede 
upravnih poslov duhovnikov, parohijskih,pisar,n, cerkve-
no-občinskih svetov in cerkveno-občjnskih odborov ka
kor tudi poedincev; 

11. izvršuje in priobčuje vse odločbe, rešitve in na
redbe eparhijskega arhijereja in' eparhijskih oblaste v; 

12. spraylja sprte zakonske po predpisih in odloča 
o razveljavijenju ženitovanjskih izpraševanj; , 

, 13. ocenja podrejene duhovnike in vnaša ocene v 
predpisane konduitne liste, ki jih predlaga potem, ko jih 
je pripbčU ocenjeni; osebi, .na koncu vsakega leta-epar- ' 
hijekemu arhijereju, in preji katerim imajo ocenjeni 
prayicq pritožbeina. .arhijereja \j. roku; osniih dni; 

14. izreka podrejenim duhovnikom opomin; ali ukor 
radi prekršitve službene dolžnosti, proti čemur ima 
kaznovani pravico pritožbe na eparhijskega arhijereja 
v! roku'osmih dni;; , ; 

;15. dovoljuje podrejenim duhovnikom odsotstva do 
deset dni na leto, o čemer poroča eparhijskemu arhije
reju, prošnje za daljšo odsotnost pa predlaga s svojim 
mnenjem eparhijskemu arhijereju; 

18. določa namestnike odsotnim, obolelim in umr
lim parohijskim duhovnikom za čas, dokler eparhijski 
arhijerej ие. jada daljnjih naredbi 

in. i.u H.i Ц 
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17. sklicuje duhovnike po svojem preudarku ali po 
želji duhovništva, vendar po predhodni odobritvi epar-
hijskega arhijereja, na bratske razgovore, na katerih ee 
razpravlja in razgovarja o potrebah in koristih, cerkve, 
pastirskih dolžnostih kakor tudi o tem, kako bi se med 
verniki okrepila pravoslavna vera, religijozno-nravstve-

-ni čut, medsebojna ljubezen, rodoljubje, duševna pro-
sveta in krščanske kreposti; 

18. predlaga eparhijskemu arhijereju letno.: poro
čilo s svojim mnenjem in predlogi o stanju cerkev, delo
vanju in obnašanju duhovnikov kakor tudi o svojem 
lastnem delovanju, in sicer.po predpisanih navodilih. 

Člen 155. 

Arhijerejski namestnik se more oddaljiti s svojega 
mesta samo z vednostjo in po odobritvi pristojnega ar
hijereja, ki inu za ta primer določi namestnika. 

11. Paroh. 

Člen 156. 

Na čelu vsake parohije je paroh, ki mora živeti v 
svoji parohiji in ki se brez vednosti in dovoljenja pri
stojnih oblastev ne sme oddaljiti iz kraja svojega službo
vanja. 

Paroh je začasen ali stalen. Tako prvega kakor dru- t 

gega imenuje eparhijski arhijerej. 

Člen 157. 

.Zâ začasnega ; paroriiiskégà duhovnika more bftt, 
imenovana oseba, Ш je^doVrSila viSJb ali srednjo bogo
slovno šolo in proti kateri ne obstoje nikakršne kanon
ske ovire za duhovniški čin. 

Za stalnega parohijskegâ duhovnika se postavlja oni 
duhovnik, ki je prebil v duhovniškem âli dijakonskem 
činu najmanj tri leta in je opraVil praktični izpit aH ki 
je tega oproščen. >-'•'' 

Člen 158. 

Zasedanje pärohij se vrši po natečaju, ki ga raz
glaša eparhijski arhijerej v službenem listu srbske pra-
voslavne cerkve. Razen tega objavlja eparhijski arhije
rej po eparhijskem cerkvenem sodišču duhovriištvu ta 
natečaj tudi z razpisom. * 

Kandidati, ki imajo pogoje, navedene v prejšnjem 
členu, se prijavijo eparhijskemu arhijereju in mu pred
lože potrebne'listine. 

' \Clen 159., ... 

Duhovniki i višjo bogoslovno izobrazbo imajo pra
vico opravljati praktični izpit ža stalnega parohijskegâ 
duhovnika po enem letu začasne parohijske ali dijakön-
ské službe: '''•• ' 

Člen 100. 

Praktični izpit za stalnega parohijskega duhovnika ' 
ве opravlja, po pravilniku, ki .ga predglše aveti arhije
rejski zbor.:,: •--•; ••',:.i.[ ;..,'• 

• Člen 161. ' ' ; •-'.' " ;;* 

Praktičnega,.izpita so oproščeni profesoribogoslov
ne fakultete in, bogoslovij ter veroučitelji s katehetskim 
izpitom, če so v duhovniškemČinu in ceso; v.jteh zvanjtti 
prebili najmanj tri lete, Istotaka se pjgrošče&i teg f t iz

pita tudi člani cerkvenih sodišč, če so v tem žvanju pre
bili najmanj tri leta. 

Tajniki in od njih višji uradniki svetega arhijerej-
skega sinoda in cerkvenih sodišč, če so v duhovniškem 
činu in če so v teh zvanjih prebili najmanj tri leta, 
opravljajo dopolnilni izpit za parohijsko službo. . 

.. Člen 162. : ' 

Parohijsko službo izvršujejo • praviloma svetni du
hovniki,'če teh nedostaje in izjemoma, kjer to zahtevajo 
razmere, pa more poveriti eparhijski arhijerej oskrbo
vanje parohij duhovnikom-menihom, odnosno samostan
skemu bratstvu. Duhovnike-menihe, ki oskrbujejo paro
hije, vzdržujejo njihovi samostani, ki uživajo vse do
hodke od teh parohij. 

Člen 163. 
v 

Kjer je več parohijskih duhovnikov' pri enem hra
mu, postavi eparhijski arhijerej enega od njih za stare
šino cerkve, ki je tudi starešina pisarne parohijskegâ 
urada. Starešina cerkve je odgovoren za red v cerkvi in 
pisarni parohijskegâ urada. 

Člen 164. 

Stalnega paroha more arhijerej ..s parohije odstra
niti ali premestiti: samo na njegovo prošnjo ali z njego
vim pristankom ali po razsodbi pristojnega cerkvenega 
sodišča. 

Začasnega parohijskegâ duhovnika more arhijerej 
premestiti tudi po službeni potrebi. 

v' '• '••• Člen 165. '•'' " " : 

Vsaka parohija sme imeti dijakona. DijakOne pa 
morajo imeti episkopske katedrale in,one cerkve,,ki jih 
določijo pristojna eparhijska oblastva. z odobritvijo patri-
jarhijskega upravnega odbora. 

Dijakom so dolžni pomagati parohu,(starešini cer
kve) pri vodstvu cerkvene uprave in so v službenem, 
oziru njemu podrejeni. 

. . Člen 166. ;•; .••: . • 

Dijakom" se postavljajo na'isti način kakor začastii 
parohijski duhovniki izmed onih, ki'imajo pogoje, ome
njene v členu 157. Leta, prebita v dijakonski- službi, se 
priznavajo za leta, prebita v parohijski službi 

Člen 167. / 

Vsak paroh izvršuje parohijske dolžnosti in vodi pi-, 
sarniške pQsle! samostojno, vendar je glede'svojega urad
nega delovanja pod neposrednim nadzôrstvonv starešino 
cerkve in .pristojnega arhijerejskega namestnika in pod 
vrhovnim nadzorstvom in - upravo, svojega epâf hijskega 
arhijereja. :.-'.:-i; . . •••:•.•>.< •'•• • •" -: .'-* • 

'••• '••• ' ^ - ' : ' Č l e n 1 6 8 . •'•••;'-:- ' ' ' ' <° 
' • . . . - . • - . . > • • • • • • > • - . , . . • • , . • < • • : . - : • { • . ' : . • • ' • > • 

P,àroh ima v glavnem fe-le dolžnosti: .; ;, 
1. Služi svojim parohijanom':zr4obrim ^ е Д д т л у 

svojem osebnem in rodbinskem življenju; 
2. redno oznanjuje božjo,besedo in poučuje svoje: 

parohijane v hramu in-ob vsaki drugi primerni priliki; 
3. Opravlja:,r.edn.o.'-.svjeto liturgijo;.in ysak dan cerkve

no opravilo,, vrši svete tajnosti in svete obçede1 za svoje 
Darobijane s ìxraxaa, jn Darobi|i go pravilih gvetih » • ; 
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nonov, cerkvenih zakonov in predpisov cerkvenih ob
laste v: 

•'.'•': i. vrši splošne, molitve, zahvalne službe in parastose 
po cerkvenih prei. 'Ah in odredbi cerkvenih oblasti; j 

5. vrši litijo in prenos križa s posvečevanjem vod.i 
v krajih, kjer je to in kakor je to običaj, molitve ob pri-
Četku in na koncu šolskega leta, rezanje slavskega ko
lača ob hramovi slavi in na dan svetega Save s posve
titvijo vode; 

Ig- 6. razglaša ljudstvu v cerkvi; kateri prazniki se 
'̂••. praz'uijêio in mu pojasnuje njih pomen; 
џ . 7. skrbi za religijozno-nravstveno vzgojo in izobraz 
;: bo pravoslavne mladine zunaj šole in vrši verski pouk 

violah, kolikor to spada v njegovo pristojnost; 
8. skrbi za dober red, pobožno in pravilno čitanje 

in petje pri službi božji ter za čistočo in blago lepoto 
hramov in ustvarja nastroj za to kakor tudi "lede upo-

,'V rabe, nabavljanja in dobrega vzdrževanja oblačil, cer-
iv -"kvenih potrebščin in bogoslužnih knjig, posebno pa gle-
•* ' de vzdrževanja in očuvanja pokopališč in drugih posve-
| : čenih krajev in cerkvenih starin: 
«:• 9. skrbi za knjižnico svoje cerkve, za razsirjevanje 
' . versko-nravstvenih knjig med • parohrani in neumorno 

,ft,.' pobija razsirjevanje spisov, katerih vsebina nasprotuje 
1^ naukom vere, pravoslavja,in krščanske morale; 
?|f:;-..' 10. obiskuje svoje parohijane radi pastirskega po-
^ 1 ; uka in jih navaja h kristjanskim dobrim delom; sporaz-
^Ф^Утпо s cerkveno-občinskim svetom, pa skrbi za organi-, 
ÇiÉjfiziranje dobrodelne službe in ustanavljanje dobrodelnih 

'%^avodov; 
- J^: 11. pobija protiversko in nepravoslavno propagando 

,\Лег poroča o vsakem protiverskem poizkusu in pojavu 
•œ ^arhüerejskemu .namestniku, v važnih primerih pa 
'$$; tudi eparhijskemu arhijereju; pobija življenje v divjem 
Ж . . zakonu, pijanstvo, bogokletstvö, psovke in vse druge 

' slabe navade med ljudstvom; 
•;',.. •'-'• 12. po predpisih spravlja sprte zakonske; 
iv 13. pravočasno izvršuje odločbe in naredbe svojih 

predpostavljenih oblastev;' 
*".. 14. vodi skupno z anagrafom (domovnikom) točno 
, in redno knjige rojenih, krščenih, ženitovanjskih izpra
ševanj, poročenih in umrlih kakor tudi druge uradne 
knjige ter jih vzdržuje v dobrem stanju in redu; izdaja 
izpiske in potrdila bodisi na zahtevo poedincev, bodisi 
PO uradni dolžnosti in pošilja eparhijskemu cerkvenemu 
sodišču redno in po predpisih letna poročila in stati-

. stične podatke o stanju parohije; 
15. vodi letopis svoje parohije; 
16. postavlja in odpušča sporazumno 9 cerkveno-

občinskim odborom cerkovnika in pevca, jima daje na-
: vodila, ju vodi in nadzoruje /v njihovi službi. 

Člen 169. 

'.• Prejemki parohijskoga duhovništva m dijakonov so 
Plača, nagrade za duhovnike posle in prejemki v na
ravi, kolikor se določijo z uredbo, omenjeno v točki 1. 

• - S e n a 8 8 , . . • • ; , ' • • . 

?';'•'' "' ' ' . • ' ' ' ' Wefr-170i..V-. 

-"'i.: Mesto stalnega parohijskega duhovnika se izprazni 
-is-ptehodom v dtugocerkvenoi službo, s premestitvijo _na 
košnjo, p.pristiökqm^ aliфо? obsodbi^ ;fcgubo-D_ar,ohije, 
* upokojitvijo in smrtjo, 

Člen 171. 
Za širjenje verske in cerkvene zavednosti ter krščan

skega usmiljenja kakor tudi za druge posle notranje 
cerkvene misije obstoji v vsaki cerkveni občini pod pred
sedstvom paroua (najstarejšega starešine cerkve) in pod 
zaščito arhijereja versko-dobrodelno skrbništvo (stara-
teljstvo), ki ga postavlja eparhijski arhijerej, in to brez 
ozira na spol in v katerem so po svojem položaju člani 
vsi duhovniki v tej cerkveni občini. Versko-dobrodelno 
skrbništvo ima svoj fond, ki se ustanavlja v prvi vrsti 
iz dohodkov svetega hrama in povečuje tako s temi 
dohodki kakor tudi s prispevki, darovi in zapuščinami 
ter z letno podporo iz cerkveno-občinske blagajne. Po
drobnejše določbe o delokrogu versko-dobrodelnega ; 

skrbništva in glede uprave njegovega fonda izda sveti 
arhijerejski sinod v posebnem pravilniku. 

12. Cerkveno-občinski zbor. 

Člen 172. 

Cerkveno-občinski zbor, ki izdaja po čl. 10. zakona 
o srbski pravoslavni cerkvi odločbo o cerkveno-občinski 
dokladi do 10%, sestavljajo vsi polnoletni moški člani 
cerkvene občine, ki plačujejo davek. Zbor sklicuje po 
potrebi predsednik cerkveno-občinskega sveta (odbora). 

13. Cerkveno-občinski svet in upravni odbor.j 

a) C e r k v e n o - o b č i n s k i b j è t . . 

Člen ITC. 

Cerkveno-občinski svrèt volijo člani cerkveno-obcin-' 
skegà zbörla,' kv so dovršili 24'let in ki niso izgubili 
volilne pravice. ;,' 

Člen 174. : 

Volilno pravico za volitev cerkveno-občinskega sveta 
izgubi oni: 

1. ki se ne odlikuje s pobožnim in poštenim živ
ljenjem; 

2. ki ne izvršuje točno in vestno svojih cerkveno? 
verskih dolžnosti in ne spolnjuje svojih obveznosti 
napram svoji družini in cerkveni občini; 

3. ki je bodisi radi zločina vobče, bodisi radi kakega 
drugega kaznivega dejanja, če jê  to dejanje storjeno iz 
koristoljubja ali proti veri ali proti javni nravnosti, v 
preiskavi ali je radi tega obsojen, za čas, dokler trajajo 
posledice te obsodbe; 

4..ki živi v divjem zakonu, ali'ki živi v zakonu, ka
terega cerkev ni blagoslovila; istotako izgubi volilno 
pravico — in sicer za tri leta — tudi oni, ki je zakrivil 
ali dal povod, da je zakon razvezan; 

5. ki je obsojen ali ki še nosi posledice obsodbe, 
izrečene po cerkvenem oblastvu; 

6. ki je pod skrbstvom ali v konkurzu; 
7. ki je po določbah te ustave izključen iz cerkveno-

občinskega svèta ali iz cerkveno-občinskega upravnega 
odbora, za čas, ki ga določi eparhijski upravni odbor; 

8. ki je član kakega društva ali organizacije, katere 
delovanje je naperjeno proti pravoslavni veri in intere
som, ̂ pravoslavne cerkve. • ' 
, . Pogoji, navedeni v točkah 1., 2. in 8., se ugotavljajo 

z odločbo eparhijskega upravnega odbora ob; pritožbi 
groti, volilni Usti. 
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Člen 176. 

Vsaka parohija ima seznam volilcev v smislu določb 
te ustave. Ta seznam sestavlja paroh s cerkveno-občin-
skim upravnim odborom na podstavi parohijskih knjig 
vsako leto v prvi polovici meseca januarja. 

V seznam se vpisuje ime in priimek, 1з'.о starosti, 
poklic in bivališče vsakega volilca. 

Seznam se razgrne na vpogled v parohijski pisarni 
skozi 14 dni v drugi polovici meseca januarja, o čemer 
se parohijani pravočasno obveste z razglasom na cerkve
nih vratih in z razglasom duhovnika v cerkvi e pristav-
kom, da more podati vsak parohijan v času, dokler je 
seznam razgrnjen, svoje pripombe, in sicer pismeno 
cerkveno-občinskemu upravnemu odboru, ki izda o tem 
v osmih dneh odločbo, proti kateri je mogoča pritožba 
v roku osmih dni od vročitve rešitve po cerkveno-občin-
skem upravnem odboru na eparhijski upravni odbor, 
ki odloča o njej dokončno. 

Seznam se sestavlja v dveh izvodih, od katerih osta
ne eden v parohijski pisarni, drugi pa se predloži epar-
hijskemu upravnemu odboru. 

Člen 176. 

Cerkveno-občinski svèt tvori 24 do 60 članov in polo
vica tega števila namestnikov — po številu duš vernikov. 
Število članov določa eparhijski upravni odbor. 

Parohi cerkvenih občin so po svojem zvanju člani 
cerkveno-občinskega sveta. Ce so v kaki cerkveni občini 
več kakor trije parohi, določi parohijsko duhovništvo za 
člane cerkveno-občinskega svèta tri parohe, v prvi vrsti 
izmed starešin cerkev. 

Člen 177. 

Za člana cerkveno-občinskega svèta more biti izvo
ljen vsak član parohije: 

1. ki ima vse pogoje za cerkveno-občinskega volilca; 
2. ki je dovršil 30 let; 
3. ki je državljan kraljevine Jugoslavije; 
4. ki stanuje v dotični cerkveni občini najmanj 

eno leto. 

Člen 178. 

Cerkveno-občinski svet se voli na šest let in se 
sestaja na sedežu cerkvene občine na redno zasedanje 
dvakrat na leto radi ugotovitve proračuna in pregleda 
zaključnih računov. 

Na izredno zasedanje se sestaja cerkveno-občinski 
svet: 

a) kadar to sklene cerkveno-občinski upravni odbor; 
b) kadar to pismeno zahteva večina članov cerkveno-

občinskega svèta in 
c) kadar to določi eparhijski upravni odbor. 
V primerih, omenjenih v prejšnjem odstavku, se 

mora seja sklicati v roku 30 dni. 

Člen 179. 

Radi izvolitve članov cerkveno-občinskega svèta ee 
sestanejo volilci, na določeni dan na sedežu cerkvene 
občine. 

Dan in kraj volitve določi eparhijski upravni odbor 
po zaslišanju cerkveno-občinskega upravnega odbora. 
Izpraznjena mesta članov cerkveno-občinskega svèta se 
ftgdnjufrio g aamejjnjkj. 

Člen 180. 
Volilce sklicuje cerkveno-občinski upravni odbor, pri 

volitvi pa predseduje po činu, odnosno po posvetitvi 
najstarejši paroh (starešina cerkve); le-ta predlaga taj
nika in dvoje pismenih volilcev, s katerimi izvrši legi
timiranje glasovalcev in štetje glasov ter overuje zapis
nik o volitvi. 

Volitev se vrši po listah z aklamacijo oziroma, Če 
to ni mogoče, z ustmenim glasovanjem poedincev. 

Glasovanje za člane cerkveno-občinskega svèta in za 
njihove namestnike se vrši istočasno. 

Člen 181. 

Po izvršeni volitvi razglasi predsednik rezultat 
volitve. 

Overjeni prepis zapisnika o volitvi predloži pred
sednik eparhijskemu upravnemu odboru v roku osmih 
dni od dneva volitve. 

Pritožbe proti volitvi se vlagajo v roku osmih dni 
od dneva volitve potem predsednika na eparhijski 
upravni odbor, ki odloči o njih dokončno. 

Člen 182. 

Predsednik volitve sklicuje izvoljene člane cerkveno-
občinskega svèta radi konstituiranja na sejo in ji pred
seduje; pred njim opravljajo člani svèta/izvzemši duhov
nike, prisego (čl. 44.). 

Po izvršeni prisegi si Izvoli cerkveno-občinski svèt 
s tajnim glasovanjem svojega predsednika, podpredsed
nika in tajnika. 

Paroh (najstarejši starešina cerkve) je častni pred
sednik cerkveno-občinskega svèta. 

Člen Ш . 

Ko se cerkveno-občinski svèt konstituira, prične 
takoj z volitvijo cerkveno-občinskega upravnega odbora 
s tajnim glasovanjem. 

Zapisnik o konstituiranju cerkveno-občinskega sveta 
in o volitvi cerkveno-občinskega upravnega odbora se 
mora predložiti v overjenem prepisu najkesneje v osmih 
dneh po volitvi v pregled, in odobritev eparhijskemu 
upravnemu odboru. 

Člen 184. 
Cerkveno-občinski svèt more polnoveljavno odločati, 

če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih Članov. 

Člen 185. 

Cerkveno-občinski svèt vrši te-le posle: 
1. sklepa letni proračun izdatkov in dohodkov ter 

odobruje zaključni račun glede posebnih potreb cerkve
ne občine in jih pošilja eparhijskemu upravnemu odbo
ru, ki proračune pregleduje in odobruje, zaključne 
račune pa predlaga po pregledu s svojim mnenjem • 
končno odobritev patrijarhijskemu upravnemu odboru; 

2. izdaja odločbe o zadolževanju in odevojevanja 
cerkveno-občinske imovine in jih pošilja po eparhijekem. 
upravnem odboru v odobritev: do vsote 1,000.000 dinar
jev patrijarhijskemu upravnemu odboru, pri višjih' 
vsotah pa patrijarhijskemu svetu; 

3. izdaja odločbe o odpisu terjatev cerkveno-občinske 
imovine, ki se od dolžnikov ne morejo izterjati, in •» 
fldrtafeniu, ttg&č te imeite le? jy& лиШл едоишиоц 
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upravnemu odboru, ki odobruje te odločbe dokončno, če 
gre za odpise do 10.000 dinarjev in za oddajanja do 
50,000 dinarjev, pri večjih vsotah pa jih pošilja s svojim 
mnenjem v odobritev patrijarhijskemu upravnemu 
odboru; , ' . . . ' • 

4. izdaja odločbe o vlaganju in umikanju tožb in » 
Pogojih poravnav 1er jih pošilja eparhijskemu uprav
nemu odboru, ki jih dokončno odobruje, če vsota ni 
večja od 100.000 dinarjev, pri višjih.vsotah pa jih pred
laga s svojim mnenjem v odobritev, patrijarhijskemu 
upravnemu odboru; 

5. izdaja odločbe o zakupu in jih predlaga v odobri
tev eparhijskemu upravnemu odboru, ki jih odobruje, 

•Če vsota ne presega 100.000 dinarjev, pri višjih vsotah 
Pa jih pošilja s svojim mnenjem v odobritev patrijarhij
skemu upravnemu odboru; • 

6. predlaga cerkveno-občinskemu zboru, da. naloži 
doklade na neposredne državne davke v smislu čl. 10. 
zakona o srbski pravoslavni cerkvi do 10% in predlaga 
odločbo zbora radi pristojne odobritve patrijarhijskemu 
Upravnemu odboru; 

7. Jzdaja odločbe, da se naloži doklada na neposred
ne, davke nad 10% in predlaga te odločbe po patrijarhij-
skem upravnem odboru v pristojno odobritev; 

8. odloča z odobritvijo pristojnega eparhijskega 
oblastva o predlogih cerkveno-občinskega upravnega 
odbora glede vzdrževanja, ' popravljanja in gradnje 
hramov, parohijskih domov, cerkveno-občinskih, fond-
skih in zadužbinskih (zakladnih) zgradb in glede osnav-
.Чапја ustanov ,'vobče; 

> * 9. ustanavlja v mejah te / ustave in uredb višjih 
'°0lastev mesta za svoje uslužbence in jim določa pre
jemke; 

10. vlaga predloge, prošnje in predstavke o svojih 
Potrebah na pristojna eparhijska oblastva. 

' . Člen Ì86. ; 

Če cerkveno-občinski svèt ne izvršuje svoje dolžnosti, 
^e se ne pokorava naredbam nadrejenih oblasti ali če 
Prestopa meje svojega delokroga, kakor tudi v primeru, 
*fe se pojavi v njegovi sredi tak nered, ki bi oviral pra-
"vilni tek delovanja, odredi eparhijski upravni odbor bo
disi na pritožbo, bodisi po uradni dolžnosti o tem pre
iskavo. 

Eparhijski upravni odbor more izključiti krivce iz 
cerkveno-občinskega sveta, če je potrebno, pa. tudi delo 
Ustaviti in posle cerkveno-občinskega sveta predati cer
kveno-občinskemu upravnemu odboru. To začasno stanje 
fröre trajati toliko časa, dokler se eparhijski upravni 
°dbor ne uveri, da se more v cerkvenoiobčinskem svetu 
obnoviti pravilno in redno delo. ' 

t») C e r k v e n o - o b č i n s k i u p r a v n i o d b o r . 

Člen. 187. ' 

'''Cerkveno-občinski upravni odbor tvori 6 do 12 čla-
n;Qv' po številu članov cerkveno-občinskega svèta in dru
gih razmerah v cerkveni občini. 

V cerkveno-občinski upravni odbor vstopijo predsed-: 
°ik m podpredsednik cerkveno-občinskega svèta v istem 
svojstvu po svojem položaju kakor tudi pairoh, odnosilo 
uäjetarejäi starešina cerkve, elan cerkveno-občinskega 
BVèta. Ostale člane cerkveno-občinskega upravnega od
bora in enako Število namestnikov -voli cerkveno-obcin-
•kS svet iz wejo erede ш, šest lat. 

Člen 188. 
..Število članov cerkveno-občinskega upravnega od

bora v poedinih cerkvenih občinah določa eparhijski 
upravni odbor., . 

Člen 189. 
Cerkveno-občinski upravni odbor izvoli tajnika, bla

gajnika in potrebno število varuhov (tutorjev), če je po
trebno,' tudi zunaj svoje srede. 

Člen 190. 

V cerkveno-občinski upravni odbor ne morejo biti 
hkratu izvoljene osebe, ki so si v sorodstvu, omenjenem 
v :čl. 70. 

Člen 191. 
Izvoljeni član cerkveno-občinskega upravnega odbo

ra ostane še dalje član cerkveno-občinskega sveta. 

plen 192. 
Cerkveno-občinski upravni odbor se sestaja na seje 

na poziv predsednika najmanj enkrat na mesec, po po
trebi pa tudi večkrat. 

Če zahteva večina članov, mora predsednik sklicati 
sejo upravnega odbora. V tej zahtevi mora biti točno 
označena zadeva, radi katere se zahteva sklicanje seje. 

Člen 193. 
Cerkveno-občinski upravni odbor more polnoveljav-

no odločati, če prisostvuje seji večina članov. Odločbe se 
izrekajo z navadno večino glasov prisotnih članov. Če so 
glasovi enakomerno porazdeljeni, odloča glas predsed
nika. • 

Člen 194. / 
Dolžnosti cerkveno-občinskega%upravnega odbora so 

v glavnem te-le: 
1. varuje in ščiti ugled in interese cerkve in cerkve

ne občine; 
2. podpira cerkveno oblast pri religijozno-nravstve-

nem in kulturno-prosvetnem dviganju in vzgajanju ljud
stva, pri varstvu in negi koristnih in lepih običajev ka
kor tudi pri izkoreninjevanju slabih in škodljivih navad; 

3. izvršuje odločbe cerkveno-občinskega svèta in na
redbe nadrejenih cerkvenih oblastev; 

4. sodeluje s parohom pri sestavi volilnih seznamov; 
• 5. imenuje1 in odpušča cerkveno-občinsko službeno 

osebje, izvzemši cerkvenega pevca in cerkovnika (čl. 168., 
t- 16.); 

6. pazi, da vzdržujejo uživalci cerkvenih posestev 
iste v dobrem stanju; 

7. sestavlja inventar premičnega in nepremičnega 
premoženja in pošilja en izvod vsako leto eparhijskemu 
upravnemu odboru; • 

8. upravlja cerkveno premoženje in skrbi za njegov 
napredek, skrbi, da se fondsko in zadužbinsko zakladno 
premoženje uporablja za namene, za katere je namenjeno; 

9. oskrbuje cerkveno nepremično premoženje z za-
konitiiïii listinami o lastninski pravici in ga zavaruje 
proti požaru, po potrebi pa tudi proti drugim elementar
nim nezgodam; 

10. skrbi sporazumno s parohom za sredstva, ki so po
trebna za opravljanje službe božje, za vzdrževanje, oprem
ljanje in olepševanje hramov, parohijskih domov, zvo-
шкда, pokopališč, àwiï&i etóbi, da se goižcejo sredstva 
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in pripravijo proračuni in načrti za gradnjo in naprava 
novih hramov, parohijskih domov in drugih cerkveno-
oböinskih zgradb ter jih piedlaga cerkveno-občinskemu 
svetu, potem pa eparhijskemu oblastvu radi. dokončno 
odobritve; 

11. skrbi za redno plačevanje davkov in vseh drugih 
obveznih dajatev, ki so zakonito določene; 

12. pregleduje vsak mesec račune blagajnika in varu
hov (tutorjev) in drugih polagalcev računov in deluje na 
to, da vrše svojo dolžnost točno in vestno; 

13. sestavlja in predlaga cerkveno-občinskemu svetu 
letne proračune cerkveno-občinskih izdatkov in dohod
kov, istotako pa sklepa in ureja zaključne račune ter jih 
predlaga z inventarji vred v pregled in daljnje poslova
nje cerkveno-občinskemu svetu; 

14. podaja predloge, prošnje in predstavke na višja 
cerkvena oblastva glede vseh svojih potreb in 

15. predlaga na koncu vsakega leta cerkveno-občin
skemu svetu poročilo o svojem delovanju» 

Ölen 195. 

Kadar razpravlja cerkveno-občinski svèt o računih aH 
o odgovornosti radi kake nepravilnosti ali nemarnosti 
cerkveno-občinskega upravnega odbora, mora le-ta dati 
svetu potrebna pojasnila, vendar pri odločanju o teh za
devah člani cerkveno-občinskega upravnega odbora ni
majo pravice do glasovanja v svetu. V tem primeru pred
seduje častni predsednik cerkveno-občinskega sveta. 

c) S k u p n e d o l o č b e z a c e r k v e n o - o b č i n s k i 
S v e t i n c e r k v e n o - o b č i n s k i u p r a v i l i o d b o r . 

Člen 196. 
N Parah (starešina cerkve) ima pravico pritožbe na 

pristojno oblastvo v фки štirinajstih dni proti onim od
ločbam cerkveno-občinskega sveta in cerkveno-občin
skega upravnega odbora, ki bi bile izrečene proti cer
kvenim predpisom ali v škodo cerkvenih verskih in nrav
stvenih interesov, kakor tudi proti odločbam, katere ne 
bi uvaževale njegovih obrazloženih predlogov glede po
kritja potreb svetih hramov, pokopališč in drugih posve
čenih krajev. . 

Člen 197, 

Služba članov cerkveno-občinskega*eveta in cerkveno-
občinskega upravnega odbora je častna in se vrši brez
plačno. 

Člen 198. 

Eparhijski upravni odbor more ali na pritožbo, ali 
po uradni dolžnosti izključiti iz cerkveno-občinskega sveta 
in upravnega odbora vsakega člana: 

a) ki izgubi katerega onih pogojev, ki ee po določ
bah te ustave zahtevajo od člana cerkveno-občinskega 
sveta ali upravnega odbora; 

b) ki zanemarja svojor dolžnost in izostane trikrat 
zaporedoma od seje brez utemeljenega vzroka; 

c) ki se ne pokorava naredbam višjih oblastev in 
zavira izvršitev polnoveLjavnih odločb. 

Člen 199, 

Ce bi cerkveno-občinski upravni odbor zanemarjal 
svoje dolžnosti, ali če bi prekoračil svoj delokrog, ali če 
n e bi iowäev&l oarejfcb m (*$?$$> ^^fjff1^ £Qi&j5ftüft 

oblastev, in končno, če bi se v njem pojavili taki spori in: 

neredi, ki bi zavirali uspešno, pravilno in redno izvrše-7 

vanje poslov, cerkveno-občinski svèt pa ne bi napravil 
nikakršnih korakov proti takemu delu, ima eparhijski 
upravni odbor pravico -razrešiti cerkveno-občinski svèt in 
upravni odbor ter imenovati posebno začasno poverje-
ništvo, obstoječe iz treh do petih članov. ' 

Imenovano začasno poverjeništvo opravlja posle cer
kveno-občinskega sveta in upravnega odbora toliko časa, 
dokler se eparhijski upravni odbor ne u veri, da so se 
razmere toliko uredile, da se moreta izvoliti novi cer
kveno-občinski svèt in upravni odbor in da se morejo 
posli vršiti v smislu določb te ustave. 

Člen 200. 

Eparhijski upravni odbor je upravičen poslati na 
vsako sejo cerkveno-občinskega svèta ali upravnega od
bora, redno ali izredno, svojega odposlanca s potreb
nimi navodili 

14. Predstojnik (nastojatelj) in samostansko bratstvo. 

Člen 201. 

Vsi menihi-duhovniki in menihi srbskih pravoslav
nih samostanov so pod neposrednim nadzorstvom in 
oblastjo samostanskih predstojnikov. 

Eparhijski arhijerej je vrhovni predstojnik in nad
zornik vaeh moških in ženskih samostanov in samostan
skih bratstev v svoji eparhiji. 

Člen 202. 

Samostan, v čigar bratstvu so najmanj trije člani, 
upravlja predstojnik samostana s pomočjo bratstva. 

Vsi menihi-duhovniki in menihi samostana so člani -| 
samostanskega bratstva. 

Člen 203. 

Predstojnik samostana je zastopnik, neposredno' 
upravno in nadzorstveno oblastvo svojega samostana in 
bratstva, varuh cerkvenih in samostanskih pravil in iz
vrševalec naredb pristojnih cerkvenih oblastev. 

Neposredni predstojnikov pomočnik in zastopnik je 
namestnik. 

Člen 204. 

Predstojniki samostanov so menihi-duhovniki, nft-••< 
hove kvalifikacije se predpišejo z uredbo, ki jo ima v, 
mislih člen 207. 

Člen 205. 

V samostanu, v katerem je več kot četvorica sobra-
tov, voli predstojnika in namestnika bratstvo pod pred
sedstvom odposlanca eparhijskega arhijereja. To, voUtey 
potrjuje eparhijski arhijerej. 

V samostanih, kjer je manj sobratov kot štiri, Ime
nuje arhijerej predstojnika in namestnika. v 

Eparhijski arhijerej more^ če je potrebno, imeno- ' 
Vati začasnega predstojnika. Stalni predstojnik se more•'•• 
razrešiti uprave, odnosno premestiti na obrazloženo' 
prošnjo, s svojim pristankom a£ pp ^obeodhij >.. л> 
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Člen 206. 
Predstojnik vrši z bratstvom razen delokroga, ki se 

mu določi s posebno uredbo (Cl. 207), tudi te-le dolž
nosti: 

1. sklepa letni proračun izdatkov in dohodkov za 
Posebne potrebe samostana in sestavlja zaključni račun 
ter jih pošilja v pregled eparhijskemu upravnemu od
boru, ki proračun pregleda in ga odobruje sporazumno 
z eparhijskim cerkvenim sodiščem, zaključne račune pa 
Pošilja po pregledu s svojim mnenjem patrijarhijskemu 
upravnemu odboru,, ki odloča o njih sporazumno s sve
tim arhijerejskim sinodom; 

2. izreka odločbe o odsvojevanju in zadolževanju 
samostanskega premoženja in jih predlaga eparhijske-
ВД upravnemu odboru, ki jih predlaga s svojim mne
njem v odobritev, in sicer: do vrednosti 1,000.000 dinar
jev patrijarhijskemu upravnemu odboru, pri višjih vso
tah pa patrijarhijskemu svetu; patrijarhijski upravni od-

' bor odloča o tem sporazumno s svetim arhijerejskim si
nodom, patrijarhijski svèt pa s svetim arhijerejskim 
zborom; 
- 3. izreka odločbe o odpisu terjatev, ki se ne morejo 
izterjati in o oddajanju stvari ter jih pošilja eparhijske
mu upravnemu odboru glede terjatev do 10.000 dinarjev 
in oddajanju stvari do 50.000 dinarjev, pri višjih vsotah 
Pa patrijarhijskemu upravnemu odboru po eparhijskem 

- .^ravnem odboru, ki jih predlaga s svojim mnenjem; 
Warhijski upravni odbor odloča o tem sporazumno z 
'eparhijskim cerkvenim sodiščem, patrijarhijski upravni 
Mbor pa sporazumno s svetim arhijerejskim sinodom; 
? V 4. izreka odločbe o vlaganju in umikanju tozb_ in o 

%>jih'za poravnave ter jih pošilja v odobritev in si-
:«<*• .eparhijskemu upravnemu odboru do vrednosti 

4 1 %000 dinarjev, pri višjih vsotah pa patrijarhijskemu 
ü pravnemu odboru po eparhijskem upravnem odboru, 
* ki jih predlaga s svojim mnenjem; eparhijski upravni 

odbor odloča o tem sporazumno z eparhijskim cerkve-
• »itn. sodiščem, patrijarhijski upravni odbor pa sporaz-

. 'uûino s.svetim arhijerejskim sinodom; 
5. izreka odločbe o vzemanju in dajanju samostan

skega premoženja v zakup in jih pošilja v odobritev, in 
sicer: eparhijskemu upravnemu odboru do vrednosti 
1Ö0.000 dinarjev, pri višjih vsotah pa patrijarhijskemu 

>pravnemu odboru po eparhijskem cerkvenem uprav-
n'enï odboru, ki jih predlaga s svojim mnenjem; epar

hijski upravni odbor odloča o tem sporazumno z epar
hijskim cerkvenim sodiščem, patrijarhijski upravni od-

;Ђог pa sporazumno s svetim arhijerejskim sinodom. 

',., ,,' : Člen 207. 
•-•••..Sveti arhijerejski zbor predpiše posebno uredbo 

glede notranjega in vnanjega samostanskega življenja. 

Ш. Cerkvena kazniva dejanja in kazni. 
• Člen 208. 

: - P o kanonskih in cerkvenih predpisih so Kazniva de-
eìm&,>ki jih preiskujejo in sodijo pristojna cerkvena 

10tolaetva, ta-le: 
' y 4 ) ; duhovnikov obeh vrst: . . 
, 1 . prestopki proti veri in naukom cerkve kakor tu
di proti cerkvenemu redu; . 

.»•v „2- obnašanje,, ki ne pristoja duhovni|kömu činu m 
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3. neizvrševanje oziroma nemarno izvrševanje služ
benih duhovniških dolžnosti in zakonitih naredb nad
rejenih oblasti; 

.4. žalitve in klevetve, ki jih kakšen duhovnik za
krivi proti drugemu duhovniku; . 

5. izsiljevanje nepredpisane nagrade za duhovniške 
posle; 

6. prerešetavanje in kritikovanje cerkvenih in dr
žavnih zakonov kakor tudi naredb cerkvenih in držav
nih oblastev in njihovih ukrepov z besedami; 

b) vernikov: 
1. prestopki proti veri in naukom cerkve; 
2. prestopki proti krščanski nravnosti. 

Člen 209. 
Kazniva dejanja se preiskujejo in sodijo po uradni 

ne

dolžnosti ali na vloženo tožbo. 

Člen 210. 
* • • 

Cerkvene kazni so te-le: 
a) za duhovnike obeh vrst: 
1. opomin; 
2 ukor* * 
B. denarna kazen do 50% mesečnih prejemkov naj

več za eno leto; 
4. epitimija, najdalj do 30 dni; 
5. premestitev na drugo službeno mesto; 

' 6. začasna prepoved duhovniških opravil, največ za 
eno leto; \ 

7. izguba parohijske službe, odnosno zvanja; 
8. dosmrtna prepoved duhovniških opravil; 
9. odvzem duhovniškega čina in 
10. odvzem duhovniškega čina z izključitvijo iz cer

kvene zajednice. 
b) za у&инке:••>'-'•%<> Г•'••"..•'-• •"'.'•'".'';'.. ' " ' ' , " " ' v " ' ' 
1. začasni odvzem poedinih pravic in počastitev v ; 

\ cerkvi; • 
2. izključitev iz cerkvene zajednice za. določeno 

dobo in .... . 
3. končna izključitev iz cerkvene zajednice. 

" ' ' Člen 211. 
Duhovnikom obeli vrst nalaga kazen opomina, epi-

limije do petnajst dni in prepovedi duhovniških opravil 
do .trideset dni pristojni .eparhijski arhijerej, kazen pre
mestitve na drugo mesto, prepovedi duhovniških opra
vil za dobo nad trideset dni in druge kazni pa samo 
pristojno cerkveno sodišče; vernikom nalaga kazen za
časnega odvzema poedinih pravic in počastitev v cerkvi 
pristojni arhijerej,'druge kazni pa pristojno eparhijsko 
cerkveno sodišče. ' 

Kazni, ki jih nalaga eparhijski arhijerej, so takoj Iz
vršne (čl. 102., točka 21.), kazni, katere nalaga eparhij
sko cerkveno sodišče, pa mora proučiti in presoditi ve
liko cerkveno sodišče po členu 74. 

Člen 212. 
Nihče se ne more kaznovati s' cerkveno kaznijo, do

kler ni bil predhodno zaslišan. 

Člen 213. 
Kazniva dejanja, ki sé kaznujejo po občnem kazen

skem, zakonu ali po kazenskih določbah drugih zakonov, 
§e'preiskuje^ in sodijo o£ pjisiJMnih državnih oblastev. 
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Člen 214. 

Kadar uvedejo pristojna državna oblastva kazensko 
postopanje proti kakeniu duhovniku, morajo o tem ta
koj obvestiti pristojnega arhijereja, istotako o končni 
odločbi, ki jo izdajo v dotični zadevi. V tem primeru 
prouče pristojna cerkvena oblastva dejanje, odločijo, ali 
je obsojeni duhovnik z njim zagrešil kako duhovniško 
kaar.ivo dejanje ter izrečejo proti njemu tudi kazen, ki 
je predpisana g to ustavo. > 

Člen 215. 

Če je vložena proti duhovniku tožba radi takega 
kaznivega dejanja, ki je povzročilo pri ljudstvu pohuj
šanje in je v sramoto duhovniškemu činu, more eparhij-
ski Arhijerej takemu duhovniku takoj, čim se uvede pre
iskava, prepovedati duhovniška opravila, dokler ne izda 
cerkveno sodišče razsodbe. % 

Ko izda pristojni arhijerej odločbo o prepovedi du
hovniških opravil, more tudi odrediti, da se duhovniku 
začasno zmanjšajo njegovi prejemki do polovice. 

Člen 218. 

V primeru obtožbe radi zlorabe materialnega zna
čaja, more eparhijski arhijerej obtoženega razrešiti 
uprave za toliko časa, dokler se njegovo kaznivo dejanje 
končno ne preišče in presodi. 

Člen 217. 

Kazni prepovedi duhovniških opravil imajo brez 
ozira na to, koliko časa trajajo, za posledico zmanjšanje 
prejemkov na polovico za čas, dokler kazen traja, in si
cer v korist zastopnika. 

Člen 21b. 

Kazni, navedene pod točko 4. do všfevši 8. čl. 210., 
imajo po odločbi cerkvenega oblastva, ki je izreklo ka
zen, za posledico ustavitev napredovanja v činu in pre
jemkih največ za tri leta. 

Člen 219. 

Duhovniki, ki služijo kot taki v državni službi, iz
gube svoje zvanje, čim se obsodijo na dosmrtno prepo
ved duhovniških opravil ali na odvzem duhovniškega 
čina. Kadar so duhovniki odstranjeni ali obsojeni na pre
poved -duhovniških opravil, prenehajo vršiti dolžnosti 
svojega zvanja za čas, dokler traja ta prepoved in pre
jemajo za ves ta čas polovico svojih prejemkov. 

člen 220. 

Določbe glede cerkvenih kaznivih dejanj in kazni 
veljajo tudi za upokojene duhovnike, kolikor se morejo 
nanje uporabiti. 

IV. Cerkvena prosveta. 
Člen 221. ' 

Srbska pravoslavna cerkev skrbi za prospeh In raz-
voj cerkvene prosvete in cerkvene umetnosti ter usta
navlja in gradi s ta namen potrebne šole in zavode. 

Člen 222. 

Za izobraževanje skrbskega pravoslavnega duhov-
ništva obeh vrst obstoje v srbski pravoslavni cerkvi 
višje in nižje bogoslovne in meniške Šole. Te šoleusta-
tiavlja sveti arhijerejski zbor sporazumno s patrijarhij-
skim svetom, ukinja jih pa s svojo odločbo. 

Člen 223. 

Vsaka bogoslovna in meniška šola inia svoje opšte-
žiće (internat). 

Člen 224. 

Učitelji (nastavniki) na bogoslovnih in meniških šo
lah morejo biti osebe, ki so pravoslavne vere in imajo 
predpisano kvalifikacijo za učiteljsko službo. 

Profesorji za bogoslovne predmete morajo biti v du
hovniškem ali meniškem činu. 

Člen 225. 

Učni načrt in program predavanj na bogoslovnih in 
meniških šolah predpisuje sveti arhijerejski' zbor. 

% Člen 226. 

Rektorje bogoslovij in upravitelje meniških šol voli 
sveti arhijerejski zbor, učiteljsko (nastavniško) osebje 
pa voli sveti arhijerejski sinod na predlog eparhijskega 
arhijereja. 

Člen 227. 

Bogoslovne in meniške šole so pod vrhovnim nad
zorstvom in upravo svetega arhijerejskega sinoda in pod, 
neposrednim nadzorstvom pristojnega eparhijskega ar
hijereja. 

Člen 228. 

Uredbe o bogoslovnih in meniških šolah predpisuje 
sveti arhijerejski zbor. i 

Člen 229. 

Za ustanavljanje in ureditev drugih cerkveno-pro-
svetnih šol in zavodov je pristojen: za splošne ustanove 
sveti arhijerejski zbor sporazumno s patrijarhijskim sve
tom, za eparhijske, cerkvene občinske in samostanske 
pa eparhijski arhijerej sporazumno z eparhijskim, od
nosno cerkvenim občinskim svetom, odnosno s samo
stansko upravo in bratstvom — vse to z odobritvijo pa-
trijarhijskega upravnega odbora, če obremenjuje vzdrže
vanje teh šol'in zavodov proračun izdatkov in dohodkov 
za splošne cerkvene potrebe. 

V. Cerkvena imovina. 
Člen 230. ' ' 

Srbska pravoslavna cerkev upravlja samostojno i* 
svobodno razpolaga s cerkveno imovino, s cerkvenimi 
fondi in zadužbinami (zakladami), kakor tudi s svojimi 
dohodki v mejah zakona o srbski pravoslavni cerkvi in 
te ustave. 

Člen 281. 

Vsi letni izdatki in dohodki srbske pravoslavne, cef 
kve se postavljajo X letni proračun izdatkov.' in' döÜöd* 

a 
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kov, ki 8 e gestavljajo ločeno po splošnih ali posebnih po
trebah, katerim morajo zadostiti. 

Za splošne potrebe srbske pravoslavne, cerkve skle
de patrijarhijski upravni odbor proračun splošnih izdat
kov in dohodkov, zaključne račune pa predloži patrijar-
hijskemu svetu v odobritev. 

Za posebne potrebe eparhij, cerkvenih občin in sa
mostanov sklepajo oni organi teh teles, ki so po tej 
ustavi za to pristojni, .proračun izdatkov in dohodkov 
dotične eparhije, cerkvene občine ali samostana. Prora
čune eparhij odobruje patrijarhijski upravni odbor, pro-

• račune cerkvenih občin in samostanov pa eparhijski 
upravni odbor. 

• Zaključne račune eparhij, cerkvenih občin in samo
stanov pošilja eparhijski upravni odbor v odobritev pa-
trijarhijskemu upravnemu odboru (čl. 94, točka 4.). 

i Člen 232. 

Izdatki ia dohodki cerkvenih fondov kakor tudi cer
kvenih zavodov in ustanov se postavljajo v proračune iz
datkov in dohodkov onega, v čigar pristojnost spadajo 
oskrbovanje in uprava ter skrb glede njihove uporabe 
ia njihovih potreb. 

Dohodki in izdatki cerkvenih zadužbin (zaklad) se 
tótotako postavljajo v zadevne proračune, če so izdatki 
namenjeni za potrebe cerkve. 

' \ Člen 233. 

Organi, ki so pristojni za sestavljanje, odnosno skle
panje letnega proračuna izdatkov in dohodkov, morajo 

" sestavljati tudi vsakoletne zaključne račune, ki jih pred-
togajo v pregled in odobritev oblastvom, v katerih pri
stojnost to spada. 

Člen 234. 
Glede cerkvenih proračunov so naredbodajalci, in 

sicer: glede proračuna splošnih izdatkov in dohodkov 
srbske pravoslavne cerkve predsednik patrijarhijskega 
Upravnega odbora, odnosno njegov namestnik; glede 
eparhijskega proračuna predsednik eparhijskega uprav-
nega odbora, odnosno njegov namestnik, glede proraču
na cerkvenih občin predsednik cerkveno-občinskega 
upravnega odbora in glede proračuna samostanov samo
stanski predstojnik. 

Naredbodajalec glede proračuna za splošne potrebe 
srbske pravoslavne cerkve kakor tudi naredbodajalci 
glede eparhijskih proračunov morejo prenesti svojo na-
redbodajalno pravioo na podrejene organe do vsote 
20.000 dinarjev. ' . * 

Člen 236. 

Polagalci računov so vsi oni organi in vse osebe, ki 
Um je e to ustavo ali uredbami in drugimi predpisi po
verjeno ravnanje s cerkvenim denarjem, stvarmi in 

. materialom. 
Člen 236. 

Naredbodajalci in polagalci računov so materialno 
odgovorni za svoje delo, ki bi nasprotovalo predpisom. 

Člen 287. 
'••• A - Za, pokritje izdatkov erbske pravoslavne cerkve slu-

^K.siedecx viri: 
1. dohodki cerkvenih in samostanskih posestev, hra^ 

movj fondoy in zadužbini 

2. cerkvene takse po čl. 12. zakona o srbski pravo
slavni cerkvi; 

3. dohodek iz državnega povračila po čl. 22. zakona 
o srbski pravoslavni cerkvi; # 

4. državna podpora po členu 21. zakona o srbski 
pravoslavni cerkvi; 

5. cerkvena doklada nà neposredne davke po čl. 10. 
zakona o srbski pravoslavni cerkvi in 

6. podpore samoupravnih teles in drugih ustanov 
kakor tudi dobrovoljni prispevki, darovi in zapuščine. 

Člen 2 3 8 . v 

Splošne potrebščine srbske pravoslavne cerkve, ki 
se postavljajo v proračun splošnih izdatkov in dohodkov, 
se krijejo: 

1. z dohodki splošnih cerkvenih posestev; 
2. z dohodki od cerkvenih taks, omenjenih v točki 

2. čl. 237., kolikor se vplačujejo za splošne potrebe: : 

3. z dohodki iz virov, navedenih v točkah 3. in 4. 
člena 237.; 

4. z dohodki cerkvenih fondov in zadužbin kakor tu
di z izrednimi dohodki od dobrovoljnih prispevkov, da
rov in zapuščin, kolikor so namenjeni za splošne po
trebe; 

5. z dohodki od posebnih naklad na dohodke cer
kvenih občin, samostanov in eparhij in 

6. z dohodki od cerkvene doklade, omenjene v točki 
6. člena 237., kolikor se naloži za splošne potrebe. 

Člen 239. 

Posebne potrebe eparhij se krijejo: 
1. z dohodki eparhijskih posestev; 
2. z dohodki cerkvenih fondov, zadužbin in z izred

nimi dohodki iz podpor samoupravnih teles in drugih 
ustanov kakor tudi z dohodki iz dobrovoljnih prispev
kov, daril in zapuščin, kolikor so namenjeni za epar-
hijske potrebe; 

3. z dohodki od posebnih naklad na dohodke cer
kvenih občin in samostanov in 

4. z dohodki od cerkvenih doklad, omenjenih v točki 
6. člena 237., kolikor se nalože za potrebe eparhije. 

Člen 240. 
Posebne potrebe cerkvenih občin se krijejo: 
1. z dohodki hrama in cerkveno-občinskih posestev; 
2. z dohodki cerkvenih fondov in zadužbin kakor 

tudi z izrednimi dohodki iz podpor samoupravnih teles 
in drugih ustanov, iz dobrovoljnih prispevkov, daril in 
zapuščin, kolikor so namenjeni za cerkveno-občinske 
potrebe, in 

8. z dohodki od cerkvene doklade, omenjene v točki 
6. člena 237., kolikor se naloži za potrebe cerkvene 
občine. 

Člen 241. 
Posebne potrebe samostanov se krijejo: 
1. z dohodki njihovih hramov in posestev; 
3. z dohodki njihovih delavnic in rokodelstev; 
3. z dohodki njihovih fondov, zadužbin in ustanov 

kakor tudi z izrednimi dohodki iz podpor samouprav
nih telés in drugih ustanov, iz dobrovoljnih prispevkov, 

;darov in zapuščin. 
Člen 242. , 

Katere potrebe' se smatrajo za splošne potrebe srb
ske pravoslavne сегкуег katere ga za gösebneJ potrebe 
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eparhij, cerkvenih občin in samostanov, se predpiše z 
uredbo, ki jo ima v mislih, člen 2. zakona, o srbski pra
voslavni cerkvi in jo izda patrijarhijski svèt sporazum
no s svetim arhijerejskim zborom in s katero se predpi
šejo tudi podrobnejše določbe glede sestavljanja in odo
bravanja proračunov kdatkbv in dohodkov, ter zaključ-
.Љ računov кзког tudi glede trajanja proračunskega in 
raten&kega leta ter gledo celokupnega računovodstve
nega poslovanja in kontrola v srbski pravoslavni cerkvi. 

Cten 243. 
' Cerkvena posestva so ono premično in nepremično 

premoženje, ki je~ last cerkve kot splošna imovina srb
ske pravoslavne cerkve ali M je last poedinih eparhij, 
samobtanov, cerkvenih, občin, hramov, zadužbin, samo
stojnih ustanov aH takih fondov. 

Za splošna posestva srbske pravoslavne cerkve se 
smatrajo patrijarhijska, mitropolitska in episkopska po
sestva. 

Člen 244. 
Cerkvena posestva in njihovi dohodki se uporablja

jo za splošne in posebne cerkvene potrebe in se ne mo
rejo uporabljati v druge namene. 

Člen 245. 
• Glede nepremičnih cerkvenih posestev morajo biti 

na razpolago zakonite listine o lastnini. 

Člen 246. : 

Glede vseh cerkvenih posestev se morajo redno-vo
diti točni predpisani -inventarji, sestavljajo pa jih ona 
oblastva in oni organi, ki neposredno upravljajo po
sestva. . 

Člen 247. 
Cerkvena posestva se zavarujejo proti požarni škodi 

in proti drugim nesrečam na način, kakor se to določi 
s posebno uredbo, ki jo izda patrijarhijski. svèt. 

Člen 248. 
/ 

Cerkvena nepremična imovina, ki ' je podarjena v 
poseben namen (zadužbine, zapuščine itd.), se ne sme 
niti obremeniti z dolgovi niti odsvojit;, če je darovalec 
to izrecno prepovedal. 

Člen 249. 
Samostani se morejo radi racionalnejšega obdelo

vanja in današnjemu stanju odgovarjajočega gospodar
stva v gospodarskem oziru združevati in tudi ustanav
ljati svoje delavnice, in sicer z odobritvijo patrijarhij-
skega upravnega odbora, dano sporazumno- s svetim 
arhijerejskim sinodom na.predlog, eparhijskega arhije
reja. 

Člen 250. 
Patrijarhijski svèt predpiše, na kak način se uprav

ljajo, oskrbujejo in uporabljajo cerkvena posestva in ka
lio se vrši nadzorovanje in kontrola nad tèmi posestvi. 

Člen 251, 
Patrijarhijski upravni odbor odloča dokončno, tudi % 

vseh opih vprašanjih glede premoženja, ki s to ustavo, 
kar se tiče pristojnosti, niso povedena- nobenemu .dtUr 
gemu cerkvenemu oblastvu. 

Člen 252. 
Srbski cerkveni fondi so oni, ki so od srbske pravo

slavne cerkve ali njenih sestavnih delov, zavodov in 
ustanov osnovani ali ki bodo osnovani v določeni na
men za splošne potrebe srbske pravoslavne cerkve ali. 
za posebne-potrebe njenih sestavnih delov, zavodov in 
ustanov. 

Člen 253. • ' . . - . 
Srbske cerkvene zadužbine (zaklade) so one, ki so 

jih ustanovili ali ki jih bodo ustanovili poedini dobrot
niki v določen namen ;za verske, cerkveno-prosvetne, 
dobrodelne ali druge potrebe srbske pravoslavne cerkve 
ali poedinih njenih sestavnih delov, zavodov.in ustanov. 
Cerkvene zadužbine pa so istotako tudi one, ki. niso 
namenjene za cerkvene potrebe in namene, vendar so 
poverjene v upravo in oskrbovanje cerkvenim oblaat-
vom, zavodom in ustanovam. 

Člen 254. 
Glede vsakega fonda in glede vsake zadužbine (za-. 

klada) morajo obstojati pravila, v katerih je določena 
imovina, namen, način njihove uprave in nadzorovanje 
ter način, kako se zastopajo pred oblastvi. 

Ustanavljanje fondov in sprejemanje zadužbin (za
klad), kakor tudi njihova pravila odobruje patrijarhijski 
upravni odbor. 

Ce ne obstoje pravila za poedine fonde in zadužbi
ne (zaklade), jih predpiše patrijarhijski upravni odbor. 

Člen 255. .' 
Za čisto jerarhijske misijonske potrebe se ustanovi 

sinodalni fond, ki ga 'upravlja sveti arhijërejski sinod. 
V proračun splošnih izdatkov in dohodkov srbske' 

pravoslavne cerkve se mora vsako leto postaviti potreb
ni kredit za dotacijo za »Sinodalni fond«, ki ne more 
biti manjša kot 1% skupnih dohodkov, ki se pričakujejo 
v dotičnem proračunskem letu. 

Člen 256. 
Vsi cerkveni fondi in zadužbine (zaklade) služijo 

samo za one namene, za katere so namenjeni 
Namen obstoječih :fqridov in zadužbin (zaklad), se 

more razširiti na iste potrebe cele srbske pravoslavne 
cerkve in njenih sestavnih delov. O tem odloča patrijar
hijski svèt na predlog pätrijarhijskega upravnega odbo
ra in sporazumno s svetim arhijerejskim zborom. 

Člen 257. 
Namen fondov in zadužbin (zaklad) se more izje

moma izpremeniti, in sicer le tedaj, če postane neizved* 
ljiv ali če je prenehala potreba, za katero je določen. 
Giede tega vloži patrijarhijski upravni odbor obrazložen* 
predlog, odloča pa patrijarhijaki svèt sporazumno s sve
tim arhijerejskim zborom. Odločbo glede izpfemembe 
namena zadužbine odobrujè kralj na predlog pristojne* 
ga ministra. !•?-,,' . . ,.' • 

! Cien 258. . .. , . , / 

Za uradne posle'cerkvenih oblastev, teles in orga
nov v jerarhijskem in samoupravnem delokrogu se pia« 
čujejo v prid srbske pravoslavne cerkve samo òne takse, 
ki jih predpiše sveti àrbijérëjski zbor s posebnim;p>&vil-
nikom. Ta pravilnik odobri minister pravde sporazumno 
a ministrom 2ft finance,, '";'"•"• ; ' 
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Člen 259. 
Odločbo o posebni nakladi na dohodke cerkvenih 

'občin, samostanov in eparhij za splošne : potrebe cerkve 
izdaja patrijarhijski svèt sporazumno s svetim arhijerej
skim zborom (čl. 238., toč. 5.). Za posebne potrebe epar
hij izdaja tako odločbo eparhijski svèt (čl. 239. toč. 3.), 
to odločbo pa odobruje patrijarhijski upravni odbor 
8porazumno s svetim arhijerejskim sinodom. 

Člen 260. 
Odločbe o dokladah na neposredne davke v smislu 

&ena 10. zakona o srbski pravoslavni cerkvi izdaja: za 
splošne potrebe srbske pravoslavne cerkve patrijarhij-
skr svèt, za eparhijske potrebe eparhijski svèt, za cer-
kveno-občinske potrebe pa cerkveno-občinski svèt. Te 
odločbe postanejo polnoveljavne, ko jih odobri minister 
za finance sporazumno z ministrom pravde. 

Ce izda cerkveno-občinski zbor z večino glasov, ki 
borijo 75°/o davčne moči v cerkveni občini, odločbo gle
de doklade do vštevši 10%, je izjemoma njegova odločba 
izvršna, ko jo odobri patrijarhijski upravni odbor. 

Cerkvene doklade za cerkveno-občinske, odnosno 
eparhijske potrebe se plačujejo v prid one cerkvene ob
line oziroma eparhije, kjer. je davčni objekt. 

Člen 261. " • . - ' ' 
Cerkvene doklade pobirajo organi državne davčne 

'̂ J&rave obenem z državnimi dajatvami in v vsakem ozi-
$ p o predpisih, ki veljajo glede njih, ter jih izplačujejo 
v tromesečmh obrokih, in sicer: občinske doklade pri
sojnemu cerkveno-občinskemu upravnemu odboru; 
eparhijske doklade pristojnemu eparhijskemu upravne
mu odboru, doklade, katere je naložil:patrijarhijski svèt 
za splošne potrebe cerkve, pa upravni pisarni pri patri-

'larhijskem upravnem odbpru. 

Člen 262. 
Pri patrijarhiJBkem spravnem odboru je upravna 

: Pisarna, ki vrši po navodilih in pod nadzorstvom pa-
tfijarhijskega' upravnega odbora in pod vrhovnim nad
zorstvom patrijarha upravne posle cerkvene samouprave. 

Upravna pisarna ima te-le oddelke: splošni, eko
nomski in finančni. 

Organizacija upravne pisarne se določi z uredbo, ki 
1° izda patrijarhijski svèt, S to uredbo se morejo dolo-
Siti Še drugi oddelki. 

Člen 263. 
S. cerkvenimi sredstvi se morejo ustanoviti cèrkyeno-

finančni zavodi, zavarovalni zavodi, tiskarne in knjigam 
°e kakor tudi zavodi in delavnice za izdelovanje sveč, 
cerkvenih potrebščin in drugih stvari, potrebnih za služ
be božjo., , ..'•-'•. .- - ; :..,.--.•. 
' ' Uporaba eveč v cerkvi je odvisna od-.odobritve cer

kvenihoblastev. r' 
Za zalaganje vernikov s temi izdelki in s potrebšcl-

U a n i i za pogrebe in parasto.se se morejo ustanoviti po-
8вЈ>ив-cerkvene prodajalne. 

-, •„..:./•:'.: .'. ClenJ 264. , ./•'_, •••,•-,',;--̂ .v.-
Ciani «erkveno-Jerarhijskih: iü cérkwerio-samouprav« 

nih teles in.organov, izvzemši one,.gJede katerih,jf v tej 
«àtavi kaj drugega .določenOi grejèma40t-dâklec. .delujejo, 
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iz cerkveno-samoupravnih sredstev dnevnice, odnosno po
vračila za potne stroške po pravilniku, ki ga predpiše 
patrijarhijski svèt sporazumno s svetim arhijerejskim 
zborom. Isto velja tudi za primer, če cerkveni dostojan
stveniki kakor tudi drugi uslužbenci po uradni dolžnosti 
drugače potujejo iz kraja.svojega bivališča. 

VI. Prehodne odredbe in končne odločbe. 

Člen 265. 

Organizacija cerkveno-jerarhijskih in cerkveno-sa
moupravnih teles in organov srbske pravoslavne cerkve 
po določbah te ustave se mora izvesti v roku dveh let 
od dneva, ko stopi ta ustava v veljavo. 

Člen 266. 

Sveti arhijerejski zbor izda najkesneje v roku ene
ga leta od dneva, ko stopi ta ustava v veljavo, vse ured
be, ki so potrebne, da se ostvari ta ustava. 

Uredbe, ki jih izda sveti arhijerejski zbor radi 
ostvaritve te ustave, veljajo tako dolgo, dokler jih tele
sa, ki so po tej ustavi za to pristojna, ne ukinejo ali ne 
zamenjajo. 

Člen 267. 
Sveti arhijerejski sinod izvede organizacijo vseh te

les in organov, ki jih omenja ta ustava, razen arhijerej-
skih namestništev, cerkvenih občin in parohij. Organiza
cijo le-teh izvede vsak arhijerej v svoji eparhiji z epar-
hijskim cerkvenim sodiščem v roku, ki mu ga določi 
sveti arhijerejski sinod, ter jo predloži temu v odobri
tev». S to organizacijo postanejo5 ïobstojàiS ôna^doBede^jjài 
telesa in oni organički jih ta ìustava'ne predvidevaš 

Çlen 268. 

Vsi cerkveni, samostanski, eparhijski in duhovniški 
fondi, glavnice in zadužbine, ki se dosedaj nahajajo^ v 
upravi in pod nadzorstvom državnih organov, preidejo,, 
čim stopi ta ustava v veljavo* V upravo in pod nadzor
stvo srbske pravoslavne cerkve. Način izročitve teg* pre
moženja določi minister pravde sporazumno s svetim 
arhijerejskim sinodom. 

Zakoniti predpisi, ki" se nanašajo na imovino, ome
njeno v prvem odstavku, prenehajo veljati, ko stopi ta 
ustava v veljavo, s tem, da pravice drugih oseb, pridob
ljene na tej imovini, ne morejo biti okrnjene z novo 
ureditvijo te imovine. 

Člen 269. 
4 Prejemki, navedeni v členu 169., pripadajo od dne

va* ki se določi -z uredbo, navedeno v čl. 85;, točki 1., in 
ko se zanje postavijo krediti v proračun splošnih izdata 
kov in dohodkov srbske pravoslavne cerkve. S tem dnem 
preidejo sesije» k i j i h je do tedaj uživalo duhovništvo* 
v svobodno razpolaganje srbske pravoslavne cerkve. 

Člen 270. 

y'r fokri dveh let od dneva, ko,stopi ta ustava v-ve.; 
IJavo, tevrši patijarhijeki upravni odbor revizijo, jv^en 
fotidÒv in zadužbin (zaklad), ki"'jih' zateče taustava, ,in ; 

poda j?lede njihovega 'name'1 - A.,: ^ n e predloge, uštrear.. 
no Členom, 256. ÏH 267. te i':.««& 

"У..УЉ 
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Člen 271. 
Duhovniki obeh vrst in drugi cerkveni uslužbenci v 

bivši kraljevini Crni gori prejemajo glede na pridob
ljene pravice svojega službenega razmerja svoje prejem
ke v polnem znesku'iz vira, ki se navaja v točki 2. čle
na 9., odnosno v členu 21. zakona o srbski pravoslavni 
cerkvi, toliko časa, dokler se na temelju toč. 1., 2. in 3. 
člena 86. te ustave ne urede in ne začno teči prejemki 
duhovnikov in drugih uslužbencev srbske pravoslavne 
cerkve v kraljevini Jugoslaviji. 

Istotako prejemajo svoje prejemke v istem znesku 
in v breme dosedanjih virov tudi duhovniki in cerkveno-
avtonomni uslužbenci drugih pokrajin. 

Člen 272. 
Verskim uslužbencem, ki dobivajo, dokler ne stopi 

v veljavo ta ustava, svoje prejemke iz,sredstev držav
nega proračuna in ki preidejo na proračun srbske pra
voslavne cerkve, se s tem prehodom né morejo zmanj
šati niti njihovi prejemki, niti njihov čin, vendar se mo
rejo po odločbi pristojnega arhijereja in z odobritvijo 
svetega arhijerejskega sinoda nadštevilni po potrebi do
ločiti tudi na druge službene položaje v cerkvi. 

Uslužbence eparhijskih cerkvenih sodišč more epar-
hijski arhijerej z odobritvijo patrijarhijskega upravnega 
odbora, po potrebi določiti tudi za delo v eparhijskem 
upravnem odboru. 

Člen 273. 

Duhovnikom in drugim verskim uslužbencem, ki bo
do prešli iz državne v cerkveno-avtonomno službo, se 
priznajo vsa leta državne službe za napredovanje in po
kojnino; duhovnikom, -ki bodo prešli iz cerkveno-avto-
nomne v državno duhovniško službo, pa se priznajo le
ta cerkveno-avtonomne službe v smislu zakona o urad
nikih. 

Člen 274. 
Za verske dostojanstvenike in uslužbence, ki preje

majo do časa, ko stopi ta ustava v veljavo, svoje prejem
ke iz sredstev državnega proračuna, pa se potem pre
vzamejo na proračun srbske pravoslavne cerkve, povr
ne država srbski pravoslavni cerkvi oni del pokojnin
skih prejemkov, ki odgovarja službi do časa, ko ee .ti 
uslužbenci prevzamejo na proračun srbske pravoslavne 
cerkve. Srbska pravoslavna cerkev postavi v svoje pro
račune kredite za pokojninske prejemke glede ostanka 
službenega časa za toliko časa, dokler se to ne bo pla
čevalo iz sredstev pokojninskega fonda njenih usluž
bencev. 

Cleh 276; , ' 

Prvih petnajst let potem, ko stopi ta ustava v velja
vo, se morejo, proti določbam členov 104., 113., in 114., 
za arhijerejske zastopnike, člane in tajnike eparhijskih 
cerkvenih sodišč imenovati tudi duhovniki, ki so dovr
šili srednjo bogoslovno šolo in ki imajo najmanj deset 
let sodne, cerkveno-prosvetne, parohijske ali upravne 
službe 

Člen 276. 

Srbska' pravoslavna bogoslovja, ki se sedajo vzdržu
jejo iz sredstev državnega proračuna, preidejo vr upravo 
pristojnih cerkvenih organov in v breme proračuna za 
splošne potrebe cerkve e trenutkom, ko začne država iz
plačevati srbski pravoslavni cerkvi podporo, omenjeno 
y öl 21. zakona o, erjbski pra,Vi«Blaynj pftrjis!* 

Člen 277, 
V eparhijah, v katerih je bilo po dosedanjih pred

pisih opravljanje praktičnega izpita obvezno, se morejo 
tega oprostiti duhovniki in dijakom, ki so bili rokopo-
loženi pred ujedinjenjem srbske pravoslavne cerkve, in 
sicer z odobritvijo svetega arhijerejskega sinoda na nji
hovo obrazloženo prošnjo in na predlog eparhijskega 
arhijereja. 

Çlen 278. 
O izpremembah in dopolnitvah te ustave sklepa, sve

ti arhijerejski zbor sporazumno s patrijarhijskim sve
tom in jih predlaga ministru pravde, ki jih predloži, 
čim jih usvoji, kralju radi uzakonitve. f 

Člen 279. 
Ko stopi ta ustava v veljavo, prenehajo veljati vsi 

zakoni, uredbe in drugi predpisi, ki nasprotujejo tej 
ustavi. Dosedanji predpisi o organizaciji srbske pravo
slavne cerkve pa veljajo toliko časa, dokler se ne izvrši 
organizacija, ki jo predpisuje ta ustava (čl. 265.).. 

Člen 280. 
To ustavo je sklenil po določbi člena 24. zakona o 

srbski pravoslavni cerkvi od 8. novembra 1929. sveti 
arhijerejski zbor srbske pravoslavne cerkve ter •stopa v 
veljavo in dobi obvezno moč, kadar se objavi v >Služ-
benih novinahc 

V Beogradu, dne 16. novembra 1931., št. 134.880, 
na dan sv. vel. muč. Gjorgja (jesenjskega); 

Minister pravde 
dr. Dràg. S. Kojié s. r. 

Videl 
in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. Drag. S. Kojié s. r. 

Aleksander s: T. 

Predsednik 
ministrskega sveta/ 

minister za notranje posle# 

P. R. Živković s. r. 

62. 

Mi 
ALEKSANDER L, * 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za trgovino in industrijo in po zaslišanju Našega pred
sednika ministrskega sveta 

zakon 
o organizaciji in kontroli izvoza živine, 

živalskih proizvodov in izdelkov.? 
' • '•. «.v 

'..:: .'Vu .:•'".' ..'.,.,̂ .. 
(*) Da se racionalizira izvoz živine, živalskih prolzvo* 

dov in izdelkov vobče, kakor tudi da se izvrše trgovinsko-
pogodbene določbe, ki se nanašajo na to vrsto lzvoœa, 
sme predpisati minister za tegovino In induetrijo-popo-

* >81užbene novine kraljevine Jugoslavije«' z an» 
22, decembra 1931^ St, 209/XCVJII/?28v " , : ; 
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kažani potrebi in po odobritvi ministrskega sveta z ured
bami, pravilniki ali naredbami: 

a) odredbe za organizacijo izvoza živine, živalskih 
proizvodov in izdelkov; 

b) kontrolne ukrepe, s katerimi se naj ta izvoz za
varuje. 

(2) Gorenja pooblastila veljajo za izvoz govedi, konj, 
prašičev, ovac, koz, perutnine, jajec, mleka in njih iz
delkov. 

§ 2. 
Minister za trgovino in industrijo vrši po za-

• vodu za pospeševanje zunanje trgovine pri ministrstvu 
za trgovino in industrijo kontrolo izvoza živine, živalskih 
proizvodov in izdelkov. 

§ 3 . 
Kontroli, ki se preapiše na osnovi § L, je namen 

.izvedba trgovinsko-pcgodbenih določb o kontingentira-
nju izvoza živine, živalskih proizvodov in izdelkov, njih 
porazdelitve za izvoz v mejah kontingentov, nadzorstvo 
nad časovno in krajevno,porazdelitvijo kontingentov ka
kor tudi vse ostalo, kar je s tem v zvezi. ; \ 

§ 4 . 
Pri zavodu za pospeševanje zunanje trgovine se se

stavi strokovni odbor, ki ga odredi minister za trgovino 
in industrijo. V tem odboru so. zastopana zainteresirana 
ministrstva in gospodarske organizacije, zadruge in 
družbe. 

> § 5. 

Vsa podjetja, zadruge ali csebe, ki žele izvoziti ži
vino, živalske proizvode in izdelke na račun kontingen
tov, ugotovljenih s trgovinskimi pogodbami z drugimi • 
državami, se vpišejo v register pri zavodu za pospeševa
nje zunanje trgovine. 

§ 6. 
Minister za trgovino in industrijo predpiše v soglas

nosti z ministrom za «nance in po odobritvi ministr
skega sveta s pravilnikom takse, ki naj se pobirajo v 
zvezi z uporabo §§ 3. in 5. tega zakona, kakor tudi upo
rabo dohodka iz teh taks in drugih virov, označenih s 
posebnimi določbami trgovinskih pogodb. 

§' 7 . • • 

Dohodek od taks, označenih v § 6. tega zakona, do
hodek od kazni, izrečenih na- osnovi tega zakona, kakor 
tudi ostali dohodki od izvoza živine, in živalskih pro
izvodov in izdelkov se vlagajo po odbitku stroškov, dolo-

; cenih s pravilnikom za vzdrževanje kontrole nad izvozom 
živine, živalskih proizvodov, in izdelkov, v fond za po
speševanje izvoza živine, živalskih proizvodov in izdel
kov. Ta fond upravlja minister za trgovino in industrijo 
Bkladno s § 6. tega zakona. 

. - . . • • • • § 8 - . . . . • - -

'{*) Kdor se pregreši zoper kontrolne ukrepe, pred
pisane z uredbo» pravilnikom ali naredbo na osnovi tega 
sakàna, ee kaznuje z denarno kaznijo do 26.000 dinarjev. 
Trikrat kaznovanega izvoznika sme črtati strokovni od
bor, določen v § 4. za kontrolo izvoza živine, živalekia 
l»oizvodov in izdelkov, iz registra izvoznikov začasno ali 

:. *& vselej. 

(2) Kazni izreka obče upravno oblastvo prve stop
nje; zoper te kazni se smejo vlagati pritožbena upravno 
oblastvo druge stopnje, čigar odločba, je izvršna. . • , , 

, § 9 . : - - ' ' i ; '.-;,•• 

(*) Ta zakon stopi v veljavo na' dan, kó se razglasi 
v »Službenih novinah«. 

(3) Ko stopi ta zakon v meč, prestanejo veljali vsi 
zakoni, uredbe in predpisi, razen carinskih in .veterinar

j i h , ki se nanašajo na kontrolo izvoza živine., živalskih 
proizvodov in izdelkov. ., ..... ., ; ,.,,, 

V Beogradu, dne 14. decembra 1931. . ..,! 
Aleksander š.' r. 

Minister za trgovino in : ,.. • Predsednik 
. industrijo •..' ministrskega, sveta, 

dr. K. Kumanudi s. r. minister za nptranje P/sle, 
Videl in pritisnil državni ... P. R. Živkovic.s.r. " ( 

pečat čuvar državnega 
pečata, minister pravde 
dr. Drag. S. Kojié s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 

, 6 3 - . . . . . ' . ; . " . " / • " • ' 

Na osnovi §§,1„ .2».S» 27, in 2Г .'za^na' ;R : 'leJamâh 
in nadzorstvu nad prometom ; z zdravili, in V^vjez^ s, ole-
noni 12. pravilnika o.zdravilih . .in,, adravilnih. scemate
teli z dne 5. junija 1930., S. br. 12.620., predpisujem # 

pravilnik 
o oglašanju zdravil i?! zdravilnih ppe-
cialitet v dnevnikih аЏ na drug %Ш:* 

. . . ' . . . . . . , § I - .."'''.•'•. >.: '-";"•',. :'.l'-:'-' 

Vsaka oseba ali tvrdlca, domača ali tuja:' ki trna 
pravico, izdelovati, prodajati ali v drŽavo uvažati zdra
vila in zdravilne specialitete v smislu pravilnika 'o zdra
vilih in zdravilnih specialitetah ter želi oglašati ta zdra
vila in zdravilne specialitete v dnevnikih ali na drug 
način, mora dobiti za to, preden izide ta oglas po tisi« 
v javnost ali še preden se pošlje naravnost na naslov 
kake osebe v obliki knjižice, ;pisma, letaka ali cenov-
nika, odobritev od ministrstva za socialno politiko in 
narodno zdravje po zaslišanju mnenja stalnega strokov
nega sveta za preizkušanje zdravil. 

V ta namen mora vložiti vsaka oseba ali tvrđk'a, ki 
hoče oglašati zdravila in zdravilne specialitete, predpisno 
kolkovano prošnjo obenem s taksami, odrejenimi v § 14. 
tega pravilnika, v zvezi s §§ 2., 3. in 4. istega pravilnika 
naravnost pri stalnem strokovnem svetu za preizkušanje 
zdravil v Beogradu. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z, dne 
22s decembra 1931., št, 299/XCVIII/730. ,r,, : . 
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§ 2-
"Oglašati se smejo samo ona domača iti.tuja zdravila 

in zdravilne specialitete, ki jih je odobrilo ali registri
ralo ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje 
po'členih 14. in 20..pravilnika o zdravilih in zdravilnih 
speciàlitetah. 

§3. 
Vsaka oseba ali tvrdka, ki hoče oglašati zdravila 

in zdravilne specialitete, mora poslati obenem s pred
pisanimi taksami in besedilom oglasa, eventualno s sli
kami k'besedilu, stalnemu strokovnemu svetu za preiz
kušanje zdravil overovljeni prepis odločbe, s katero je 
odobrilo ali registriralo ministrstvo za socialno politiko 
in narodno zdravje to zdravilo ali ta preparat, in pri
ložiti vse druge podatke, ki utegnejo služiti za preso
janje .vrednosti in pravilno ocenjanje svbjstev dotič
nega zdravila ali preparata z besedilom oglasa vred, 
kakršnega hoče ta oseba ali tvrdka imeti. 

'§4.. . 
Vsaka oseba ali Jvrdka, ki predlaga besedilo oglasa 

T odobritev, se mora zavezati v prošnji, ki jo vloži pri 
stalnem strokovnem' svetu za preizkušanje zdravil, da 
bo poslala prvo številko dnevnika ali Časopisa, v katerem 
izide odobreni oglas, stalnemu strokovnemu svetu v do
kaz, da je besedilo''zares tako natisnjeno," kakor ga je 
odobril starni strokovni ;_ svet, in ' da, bo nato pošiljala 
stalnemu strokovnemu svetu vsak mesec po eno številko 
dotičnega dnevnika, vsake tri mesece pa po eno številko. 
dotičnega Časopisa. 

»..Natisnjeni oglas mora poslati dotična óseba ali tvrd-
Jiarsetalnenra strokovnemu svetu na vpogled občrtan z 
rdečim ali ' višnjevim svinčnikom. Prav tako je treba 
poslati tudi vse letake,1 knjižice, pisma, koledarje ali 
cenovnike, ki služijo za reklamo' in ki jih je odobril 
Kalni strokovni svet. 

;,.*-34..г. 
Besjedilo, oglasa, poslano stalnemu strokovnemu svetu 

za preizkušanje: zdravil, v̂  pregled in ^odobritev, jemlje, 
svet v pretres prv svojih sejah in rešuje po svojem po-, 
slovniku po predloga odbora štirin čltfriov šveta^ in :sicèr 
predsednika, tajnika, šefa lekarnarsko-kemijskega odseka, 
tega ministrstva in onega Člana, ki je podal poročilo; 
stalnemu strokovnemu svetu za dotično*zdravilo ali zdra
vilno specialjteto. - . - ' . , . ' 

Stalni strokovni svet .mora upoštevati pri öcenjanju 
oglasnega besedila tudi odredbe v členu 18. pravilnika o 
zdravilih in. zdravilnih speciaïitetàh.» , , 

§ 6 . . 

rr Čim sprejme ali odkloni 'stalni strokovni svet bese
dilo oglasa, obvesti Ó tem ministrstvo zâ,socialno politiko 
in narodno zdravje zaradi nadaljnjega pristojnega posto
panja.. ..... , .'.'• • .':":'• • 

... " ".:. '.. ' . . " ; : . .&7 :-, :,.'.'•.. ..'.' • "' :, , 
Ce' sklene stalni strokovni svét> da se sme besedilo 

predloženega oglasa odobriti z iz?vestnimi izpremembami, 
sklepa takoj tudi v tej smeri, kaj bi se moralo izpre-
meniti v oglasnem besedilu. Stalni «strokovni svet sme 
tudi sam stilizirati oglasno besedilo iti ga izpremeniti 
» . — — — • ' • ? ' / ' • • • • • - '•• • - • - • • • • • 

* >Službeni:]istc št, 188/30 iz L1830,. h,.-. 

po svoji izprevidnostf. Tako popravljeno besedilo oglasa 
vrne stalni strokovni svet obenem s pripombami osebi 
ali tvrdki, ki je poslala oglasno besedilo v odobritev in 
pregled. Oglasno besedilo, popravljeno po stalnem stro
kovnem svetu, dotična oseba ali tvrdka lahko usvoji a!i 
ne. Če oseba ali tvrdka ne usvoji besedila, po stalnem 
strokovnem svetu popravljenega oglasa, mora sestaviti 
novo besedilo in ga iznova poslati stalnemu strokovnemu 
svetu v pregled in odobritev. Če tega ne stori, izgubi 
pravico do vplačano takse, ko mine 30 dni. 

§8. 
Vsako novo besedilo ali izprememba oglasa za isto 

zdravilo ali zdravilno speciaìiteto se mora predložiti iz
nova stalnemu strokovnemu svetu za preizkušanje zdra
vil v pregled in odobritev. 

' § 9 . • '- ; • 

Ko sprejme stalni strokovni svet pri svoji seji bese
dilo oglasa, vroči predmet z mnenjem vred ministrstvu 
za socialno politiko in narodno zdravje v pristojno ura-
dovanje. 

§ 10. 

Ko odobri ministrstvo za socialno politiko in narod
no zdravje po zaslišanju mnenja stalnega strokovnega 
sveta besedijo oglasa, izda dotični osebi ali tvrdki od
ločbo po priloženem obrazcu. 

§ 1 1 . 
Tako izdana, odločba o dovolitvi, oglašati zdravilo 

ali zdravilno speciaìiteto, se pošlje v prepisu tudi arhivu 
stalnega strokovnega sveta za preizkušanje zdravil. 

§ 12. 

Stalni strokovni svet mora voditi točno knjige, v ka
tere vpisuje imena onih, ki zahtevajo dovolitev, da smejo 
oglašati izvestno zdravilo ali zdravilno speciaìiteto, nada
lje v abecednem redu spisek zdravil, za katere se je 
dala odobritev, da smejo oglašati, kakor tudi število in 
datum, odločbe ministrstva za socialno politiko in na
rodno zdravje. -, , .. 

§ 18. . 
Na vsakem oglasu, ki izide v dnevniku ali časopisu 

ali v obliki knjižice, pisma, letaka, koledarja ali cenov-
nika, mora biti natisnjeno na levi strani spodaj z drob
nimi črkami: >0dobrilo ministrstvo za socialno politiko 
in narodno zdravje S. br. .'_ < in datum. 

§ 14. 

Za vsako oglašeno zdravilo ali zdravilno speciaìiteto 
mora vplačati stranka takso naprej, in sicer po tri sto 
dinarjev za oglas, za vsako poznejšo izpremembo oglasa 
pa nadaljnjih sto in petdeset dinarjev pri blagajni stro
kovnega sveta za preizkušanje zdravil po čeku poštne 
hranilnice. 

Te takse uporabi stalni strokovni svet za upravne 
otroške* ki nastanejo radi poslov po tem pravilniku^ 
kakor tudi za nagrade za delo.po teh predmetih, in to 
.po odobritvi, ki jo izda s svojo odločbo minister гдjöicj-
alno1 ßolitiko in narodno zdravje. . . . V 
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§ Ì 5 . 

.Da. zaščiti ministrstvo za socialno politiko in narodno 
zdravje občinstvo pred brezvestnim oglašanjem zdravil, 
sme takoj prepovedati po področnih oblastvih obče 
uprave izhajanje neprimernih. in neodobrenih oglasov 
v.kateremkoli dnevniku ali na drug. način. Dotična oseba 
aH tvrdka se kaznuje razen tega po členu 28. pravilnika 
o zdravilih in zdravilnih specialitetah* s kaznijo, dolo
čeno v § 35. zakona o lekarnah in nadzorstvu nad pro
metom z zdravili.** 

§ 16. ; • . 
Stalni strokovni svet za preizkušanje zdravil, nadalje 

kraljevske banske uprave in uprava mesta Beograda, 
kakor tudi ostala prvostopna oblastva obče uprave, morajo 
kontrolirati vse oglase, ki izidejo v dnevnikih ali na 
drug način, in o tem takoj obvestiti ministrstvo za soci
alno politiko in narodno zdravje. Obenem obveste pod
ročna oblastva obče uprave to ministrstvo o kaznih, 
izrečenih po členu 28! pravilnika o zdravilih in zdra
vilnih specialitetah v zvezi s § 35. zakona o lekarnah 
in nadzorstvu nad prometom z zdravili, in to za vsako 
osebo .ali tvrdko, ki bi oglašala zdravila ali zdravilne 
sçecialitete brez dovolitve in brez odobrenega oglasa. 

_,, e/. O teh.kaznih obvešča to ministrstvo stalni strokovni 
' ^ e t za preizkušanje zdravil zaradi, evidence. 

' * V ••. '• '.," l . ' W : - ' U t » 

It : Z- §17. 
'•••* Ta pravilnik, stopi v moč z dnem, ko se razglasi v 
^Službenih riovihah«. 

. / V Öeojjradu, dnè 15. decembra 1931.; S. br. 23. 140. 

Minister za" socialno politiko 
in narodno zdravje 
M. JKostrenčić s. r. 

Ji:-

Grb. 
Kraljevina Jugoslavija 

Ministrstvo 
ža socialno politiko in narodno zdravje. 

Sanitetni oddelek . 
•v Beogradu, dne .....™. 19 

S. br m ~,- i 

Kolek 
' 2 0 D i n 

OBRAZEC 

' V ' ' ' ' "• ' . ' • • • • k 8 1 0 -

. :,Ka osnovi pravilnika o oglašanju zdravil, in zdravil
i h , !speciahtet v dnevnikih, ali na drugi način z dne 
15. deèembra 1931., Š. br. -23.140, in po zaslišanu ninenja 
stalnega strokovnega sveta za preizkušnjo ÊdravU 

v;'v'i'.:.).::':•• o d l o č a m ; • ; ' •. .••>•.(..•• 

Odobrujem gospodu, tvrdki . '.;; 
iz ; .— da sme 

oglašati predloženo besedilo oglasa, ki ga je usvojil in 
odobril pri seji stalni strokovni svet za preizkušanja 
zdravil pod S. br. z dne , ...:'. .'......'.;. 19...'...".., 
v dnevnikih, časopisih, koledarjih, knjižicah, pismih. lc.!a-' 
kih in ' cenovnikih za naslednje zdravilo ali zdrayiln*}. 
• specialiteto ' : '. .'. ; 

Besedilo odobrenega, oglasa se mora glasiti takole: 

O tem je obvestiti stalni strokovni svet za preizku-. i,-
Sanje zdravil. 

V Beogradu, dne ,., : :: ш...г 

Po pooblastitvi 
ministra za socialno politik^ ' 

in narodno zdravje:' Л 
Šef lekarnarsko-kernijskega' . 

odseka : 

* »Službeni list« št. 188/30 iz L 1930. 
** *Službem Urte'id 270/65 iz 1, 1929./1930, 

64. 

Pojasnilo ;;••••;•''::;;' "л 

g l e d e p o t r d i l o p l a č a n e m d a v k u . * :»; 
Da se ne bi neenako in napačno tolmačila odredba, 

tretjega odstavka člena 90. pravilnika zadelo računovod-л 
Btvenih odsekov finančnih direkcij tmizkritóS.tìttpKodstve^|-"'< 
no-blagajniško. poslovanje davčnih uprav АД^^ООр/И'«!,.: 
dne 23. decembra 1930.,** dajem na osnovi člena.%.',,za-5-
koha-d državnem ' računovodstvu to-l'e: :; • "*'.•' ' ^ ',' ' a ' ; ' • >•>-. 

. . , . ' . ; • •! •• t . . ' , ; . . . . . ' . i • - . . i • '•' i • ' i ' ' -'-y- ••• •- " * i 

: • r ; •- '• p o j a s n i l o ' ? ' ' •"•'-"' '!'y' ' " ' : '""" '; '; . 
; Ne zahteva še potrdilo p" plačanem'.da^ku za mihu|o : j 

irornesečje sànió',' oe, gre .za nabave, oinačepe v točki.,13.,,, 
člena 86. zakona o'državnem 'racunOvodstvu,*** ki'./s;é ,! 
jvrše: neposredno ih brcž" javne dražbe in pismenih''.po-.] 
gödb'komisijski, tudi Če "né preseigkjo'vsote ib.OO'o'đjhar- ' 
ì'ev v smislu rešitve mojega' prednika št. 6Ï.5H/HI z dne 
17. septembra. 1930. :V'i vseh ostalih primeriti nfofaj^ ' 
predložiti dobavitelji in: "podjetniki! pristojnemu''ntfkažo^ ' 
ivalcu ha- vpogled 'izvirno potrdilo o plačanem' da' vitti' za 
minulo trotoeseeje. • ><" • •' -< • •' :'-'- , : , ; : ' ;_' '"'": '"''•'; 

Na naredbo za izplačilo -nakazovalca prve stopnje" 
zapiše šef računovodstvenoga; odreka. dot.ičnega, ministr
stva v obliki vize z rdečilom označbo: ' . 

> Videl"potrdilo davčne uprave''v . . . . . . št. . ... . 
z dne . . • .'•• .,'đa- je'- dâv'éiV plačah za mintilo trome-
sečje<;in to podpiše. : •'<• '".•-:•• • -• " "'•• '.'-. 

Na nalog za izplačilo zapiše "nakažovalec'druge stöp^ • 
nje prav tako označbo, kakršna ^e^goraj- navedena, in 
JO pOdpiŠe. , , ,; ;, , •::.-.;>.!••"' 

Brez.,gornjega potrd i la na . n a r e d b a h za .izplačilo^. • 
o d n o s n o . n a nalogih za, izplačilo i ne. smejo izplačilne bla-:. 
gajne,v, vršit i po :n j ih izplačila^. ; ; : ..-.: . .. •.:••. 

"i . ,f| >Službene covine: ' kraljevine^. Jugoslavi ie« z d n e 
3 0 / d e c e m b r a Î93Ï; , Š 1 T 3 0 6 / G / 7 4 8 V ». •'• •• i. :, : ; , ; :н' ' 
, V »Službeni Ust« it.. ,73/11 ,iz.;]^a,.1931...,.;,..;,.... 

, ' .'**»' >Uradni'Ust«' SÏ. 290/9i:"iz'Teta 1922* • ' . . • ' , . • .-:-' 
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O tem je obvestiti vse nakazovaice in finančne usta
nove zaradi postopanja in glavno kontrolo. 

V Beogradu, dne 14. decembra 1931.; št. 103.695/11. 

Minister za finance 
dr. Mil. R. Djordjeyié s. r. 

65. 

Odločba. 

Na osnovi točke S. člena 15. zakona o zatiranju 
bolezni in škodljivcev kulturnih rastlin in na osnovi 
pravilnika za izvrševanje tega zakona 

odločam:* 
I. Sadne • plodove jablane in hruške, morajo pregle

dati ob uvozu organi kmetijskih poskusnih in kontrolnih 
postaj tudi, če spremljajo pošiljke potrdila o zdravstve
nem stanju. 

Ob vsakem takem uvozu morajo obvestiti carinar
nice takoj in po najkrajši poti pristojno poskusno iti 
kontrolno postajo o prihodu teh plodov in navesti na
slednje podatke: 

i; vrsta plbHaV' 
,2. iz katere, države se uvozi, 

-i 3, vrsto vklada, : i 
4. skupno količino, 

• 5. uvoznikovo ime. 

Tudi uvoznik mora pozvati s svojo pravilno taksi
rano prošnjo pristojno poskusno in kontrolno postajo, 
naj odpošlje svojega uradnika zaradi pregleda blaga, in 
se mora istočasno obvezati, da bo trpel stroške za odhod 
uradnika in stroške pregleda. Lastnik sme priložiti svojo 
prošnjo carinarničhemu spisu ali jo vložiti posebej pri 
postaji. V tem in v onem primeru mora položiti po
trebno denarno vsoto za gorenje stroške. Denar se mora 
položiti pri poskusni postaji. 

Ko dobi postaja poročilo carinarnice in uvoznikovo 
prošnjo, i da takbj svojemu strokovnemu organu nalog, 
naj pregleda blago in na deklaraciji odobri ali odkloni 
uvoz po stanju, ki. ga najde, in to takoj na mestu. 

Takse za pregled so naslednje: 
1. za tovorek do 10kg dinarjev 5#—-, 
2. za tovorek od 10 do 25 kg dinarjev 15—, 
3. za tovorek od 25 do 100 kg dinarjev 25'~. 
Zaradi nadaljnjega preiskovanja v laboratoriju od

vzame kontrolni postajni organ vzorce po И kg od vsake 
sadne vrste, neglede na količine. 

Če zahteva uvoznik potrdilo o zdravstvenem stanju 
jabolk in hrušk ob izvozu, rtu izda takšno potrdilo kme
tijska poskusna in kontrolna postaja po pregledu blaga 
brez plačila teh taks za pregled, toda proti plačilu stro-

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
24. decembra 1931., št. 301/XCIX/737. — Upoštevan je 
tudi popravek »Službene novine< % dne 30. decembra 
1931., št. 306/C/755, 

škov za odhod uradnika kakor tudi proti taksi za prošnjo, 
in potrdilo. 

II. Če se pregleda ob uvozu tudi ostali material, ki 
je zavezan kontroli po zakonu o zatiranju bolezni In 
škodljivcev kulturnih rastlin in po pravilniku o njego
vem izvrševanju bodisi po posebni naredbi ministrstva, 
bodisi iz lastne iniciative postaje, se pobirajo za pregled 
te-le takse: 

sadni cepiči, za kos 0-50 Din, 
trtni cepiči, od 100 kosov 1-—Din, 
(trtni) ključi, različni, od 1000 kosov 1— Din, 
sadne in druge sadike, od 100 kosov 2-— Din, 
okrasno grmičje, od kosa 0-50 Din, 
cvetje: čebulnice, rizomi in razsad, od 100 kosov 

2-—Din. 
Če je v pošiljki manj kot 10 sadnih cepičev ali. 

grmičja ali manj kot 50 kosov ostalega omenjenega 
materiala, se taksa ne pobira. Število kosov od 50 do 
100 se obračunja pri teh poslednjih za 50 kosov. 

Razen teh taks trpi uvoznik tudi stroške za odhod 
uradnika kmetijske poskusne 'in kontrolne postaje kakor 
v primerih pod I. 

Če zahteva, izvoznik takega materiala potrdilo o 
zdravstvenem stanju, ker ga potrebuje za izvoz, mu- ga 
izda postaja po predpisno vplačani taksi- za prošnjo in 
potrdilo in po pregledu materiala, toda brez takse za 
pregled. Toda tudi v tem primeru trpi prosilec stroške 
za odhod uradnika radi pregleda'materiala, namenje
nega za izvoz. —. 

To odločbo je natisniti v >Službenih novipah< in 
vročiti vsem poskusnim in kontrolnim postajam' kakor 
tudi ministrstvu za finance'. 

Oddelek za rastlinsko proizvodnjo naj nadalje ukre
ne, česar treba. 

V Beogradu, dne 28. novembra 1931.; št. 73.919/11. 

Minister za poljedelstvo 
• M. Neudorfer s. r. 

Banove uredbe. 

VIII. No. 153/1. 

Popravek. 
V razglasu kraljevske banske uprave Dravske bano

vine z dne 28. decembra 1931., VIII. br. 6567/1, o obre
menitvi avtobusnih podjetij z 10% izrednim cestnim pri
spevkom, »Službeni list« št. 43/3 iz 1932., mora y pred
zadnjem in zadnjem odstavku'mesto besede »prebitek* 
stati besecla »pribitek«. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 16 '.januarja 1932. 
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67. 

Razglas, 
koliko časa sme trajati paša in žirenje 

v gozdih. 
Na temelju § 34. (tretji odstavek) zakona o gozdovih 

z dne 21. decembra 1929., (>Uradni list« štev. 162/35 iz 
leta 1930.) določani dobo, v kateri se sme vršiti paša v 
gozdovih, kolikor ni po zakonu nedopustna, in žirenje 
kakor sledi: 

1. V srezih: Dolnja Lendava, Ljutomer in Murska 
Sobota se sme pasti v gozdovih med letom, kadar vre
menske in vegetacijske prilike omogočajo izvrševanje 
Paše. 

... Žirenje, kolikor je v* nekaterih krajih običajno, je 
omejeno na dobo od 1. oktobra do 31. marca. 

2. V srezih: Brežice, Celje, Črnomelj, Kočevje, Ko
nice, Krško, Laško, Litija, Ljubljana okolica in mesto, 
Logatec, Metlika, Novo mesto in Šmarje se sme pasti od 
1. maja do 30. septembra. 

Koder je običajno žirenje (v brežiškem, celjskem, 
kranjskem, krškem, laškem, litijskem, novomeškem sre-

' ^ ) , je to dopustno v dobi od 1- oktobra najdalj do 30. de
cembra. 

*.v.y srezih: Gornji grad, Kamnik, Kranj, Prevalje, 
Radovljica, Slovenjgradec in Škof ja Loka se sme pasti v 
-%ninskih krajih od 1. junija do 30. septembra, drugod 
°d 1. maja do 16. oktobra, 

^žirenje v teh srezih ni običajno. 
4. V srezih: Maribor levi breg, Maribor desni breg in 

*.ui J® paša dovoljena od 1. maja do 31- oktobra. 
Žirenje je v ptujskem srezu dopustno od 1. oktobra 

do konca decembra. 
Ni dovoljeno pasti v mladih nasadih in v mladem 

haravnem naraščaju, dokler utegne paša živine biti 
Vodljiva,"(Џ SO. do 32. zak. o gozdih), ravno tako ni 
^pustno pasti * stalno in začasno zaščitenih gozdovih, 
ftko ,bi se tam paša prepovedala (§ 21. zak. o gozdih). 

Dovoljenje paše ob gori določenih rokih velja tako 
*a lastnika gozda kakor tudi za tistega, komur je lastnik 
gozda dovolil pašo v svojem gozdu. Pašnih servitutnih 
pravic, ki so priznane in urejene z veljavnimi listinami 
deželnih komisij za odvezo, odnosno uredbo zemljiških 
kremen ali od agrarnih oblastev, ta razglas ne zadeva. 

Posestnik gozda, ki se ne ravna po predpisih te o-
Лг°2п1се, se kazensko zasleduje po § 145. zakona o 
gozdih. Kdor brez dovoljenja v tujem gozdu pase živino 
4 , 1 izvršuje žirenje, se zasleduje po § 167. zakona o goz
dih, i 

Kfaljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 9. januarja 1932. 

Namestnik bana 
pomočniki 

dr. Pirkmajer L r. 

68. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932* 

Objava. 
i Občina Adlešiči, v srezu. črnomeljskem, bo pobirala 
' od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 

naslednje občinske trošarine: 
a) od 100 1 vina Din 105-—-, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 105'—, 
cj - i 100 1 piva Din 30-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5'—,-
d) od goveđa nad 1 letom Din lo*—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 15*—, 
f) od prašičev Din 15*—, 
g) od drobnice -Din 10*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 31. decembra 1931. 
II. No. 30.590/1. 

Po odredbi bana 
načelnik upravnega oddelkai 

dr. Stare s- r. 

Objava. 
Občina Cirkovci, v srezu ptujskem, bo pobirala V 

letu 1932. naslednje občinske trošarihe; 
a) od 100 I v i n a Din 50-—,. •". • \ 
b);od 100 lavinskega mošta.Din 5*-r, . 

' c) od 100 1: piva Din 50-—,. , , . 
č) od hI stopnje, alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din"6-—, 
d) od goveda nad 1 letom Dih 25*—, 
e) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 8, .januarja 1932. 

II. No. 31135/1. 
Po odredbi bana 

. načelnik upravnega oddelka: 
. : \ • : • dr. Stare s. r. 

Objava. 
Občina Drstelja, v srezu ptujskem, bo pobirala v letu 

1932. naslednjo občinsko trošarino: 
öd 100 1 vina Din 26-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani 
dne 5. januarja 1932. 

K. No, ЗХШ7/1, 
Po odredbi bana 

.-...,•-• --^ - načelnik upravnega oddelka: 
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Objava. 
Občina Kamenšćak, v srezu ljutomersko-radgonskem, 

bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1- vina Din 40-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25-—, 
c) od bi stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 5. januarja 1932. 
II.. No. 30474/1. ~ 

Po odredbi bana 
načelnik upravnega oddelka: 

dr. Stare s. r. i 

Objava. 
Občina Litmerk, v srezu ptujskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

od 100 1 vina Din 50—. 
Kraljevska banska nprara Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 8. januarja 1932. 
II. No. 30624/1, 

Objava. 
Občina Pakà, v srezu." konjiškem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 20—, 
c) od 100 1 piva Din 30—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din .10—, 

Kraljevska banska aprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 8. januarja 1932. 

II. No. 31201/1. •> 

Objava. 
Občina Sv. Kunigunda, v srezu konjiškem, bo po

birala, od dneva razglasitve v »Službenem li^tu« y letu 
1932. naslednje občinske trošarine; 

a) od 100 1 vina Din 100—, .'4 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, ^ 
c) od hI 3topnje alkohola špirita, žganja, likerja, j 

ruma in konjaka Din 5*—. .•''' 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, •• 

dne 8. januarja 1932. 
II. No. 30357/1. $ 

.1 
Objava. 1 

Občina Sv. Lovrenc pod Prežo, v srezu celjskem, bo 
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 
c) od 100 1 piva Din 50—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita,, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 30—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 25-—, 
f) od goveda pod 1 letom Din 20—, 
g) od prašičev Din 15-—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst'Din RO—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 3. januarja 1932. 

II. No. 29955/1. . 
Po odredbi. bana 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare s. r. 

Objava. 
. Občina Vrh olje, v Srezu konjiškem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinsko troršarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, * 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100:—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din -o-—.,,.... 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 3. januarja 1932. 
I I No. 30188/1.. r " ' '• 

Po odredbi bana 
y načelni!' "nravn*47p -»-ddelkas 

. dr. Stare at r, : 

^ j i i • 

fcltralje.veka banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in urednik: Pohar Robert v Ljubljani, 
jBakft Is agagai ЗМикагаа »Merkui« £ ЗДиМЈапД} njen predstavniki OJnar Mihâlek i LJubljani, ~ 
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S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

6. KOB. V LJUBLJANI, dne 23. januarja 1932. Letnik III« 

V S E B I N A : 

M 

в9. Govor, s katerim je Nj. Vel. krali otvorit seje narodnega 
5 predstavništva. 
'0. Zakon o državnih monopolih. , ' 
'!• Zakon o ureditvi prometa s filmi. 
'«• Uredba o velikosti nagrade đnevničarjem pri predsedni-

, štvu ministrskega sveta. 
*".«. Izprememba uredbe o draginjskih dokladah duhovništva. 
«4. Odločba o zavarovanju v naši državi. 
;<5. Odločba o retaksaciji receptov. ' 

76. Odločba obče seje državnega sveta. 
77. Ukinitev finančnih inšpektoratov. 
78. Razpisa — uvozno ocarinjanje tokomerov, — odločba o i»» 

vozni prepovedi orehovih debeL 
79. Razpisa — uvozno ocarinjanje klobukov, — odločba o 

premembi štev. 537., točke 1. c), uvozne carinske tarife. 
Otvoritev novih telefonskih zvez. 
Znižanje telefonske pristojbine Tržič—Pörtschach itd. 

82. Objave o pobiranju-občinskih trošarin v letu 1932. 
83. Razne objave iz >Službenih novin«. • 

12> 

80. 
81. 

Govor 

*£»• 

- /*' 

f;katerim je Nj. Vel. KRALJ ALEKSANDER I. otvoril seje I. jugoslovan
skega narodnega predstavništva dn« 1% i^uiar^a' 1932.* _/\-

• ' • . . J ' * • . . . . • , ' . . . - . . ; ' . . 

•'' Gospodje senatorji in narodni poslanci! 

Z veliko radostjo, s polnim zaupanjem v našo lepo nacionalno bodočnost pozdravljam Vas vse 
In ves jugoslovanski narod, ki ga dostojno predstavljate. Zgodovina vsega jugoslovanskega naroda, od
kar se je naselil v teh lepih krajih naše 6 .iiovine, je polna, velikih dogodkov, usodnih preobratov, težkih 
Preizkušenj in mogočnih poletov, dokler ni bilo naposled z veličastvenimi zmagami nad vsemi sovražniki 
svobode in edinstva Srbov, Hrvatov in Slovencev kronano veliko delo nacionalnih prerokov, nuičenikov 
*и junakov jugoslovanske misli. л ч i 

J bolnih 12 stoletij je preteklo v mukah ш nadčloveških borbah-,za ohranitev- našimi plemenskih 
individualnosti. Zelo močni narodi in privlačne civilizacije so udarjali na naša razdeljena plemena in 
države. Kljub temu pa se moremo v toku vseh preteklih sto let frponj išat is tem, da nikoli ni ugasnila 
tttïsëï medplëmenskega bratstva in jugoslovanske zajednice. živ,elajje večno v etičnih elementih jugo
slovanskega eđinstva in v preroški zavesti najboljših sinov našega naroda tudi tedaj, ko se je moralo 
ysako naše pleme ločeno m samo boriti za svoj obstanek,! •••».,.•• 

• '•/-. Končno je etična resnica jugoslovanske misU zlomila vse zapreke, umetno ustvarjene tekom 
vekov, in dospela v zaključni dobi naše mučeniške in krvave nacionalne revolucije in v Svetovni vojni 
d o „ t e g a , da je ustvarila eno in nedeljivo jugoslovansko kraljeyino z enim narodom v eni državL 

Ko sem po sijajnih zmagah 1. decembra 1918 imel-srečo, da svečano proglasim uedinjenje 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podlagi svobodno izražene voljervsega našega naroda, ämo iskrenih src 
zahvalili' Boga, da je ostvarjen sen in večni ideal naših slavnih pradedov, najboljših Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. 
x r Uedinjeni in svobodni smo imeli nalogo, da organiziramo s sodobnimi ustanovami močno nacio-

^atao i državo» da v njej pripravimo najboljše pogoje za bodočnost. i > 
Z ustavo z dne 28. junija 1921. smo skušali rešiti- to svojo državno' in nacionalno nalogo. Kmalu 

P» se, je vse jasneje pokazalo, dà naša nacionalna misel- Ш dobUa' v ustavi 'troimene države svojega 
Pravega izraza in tudi n e - moči organizirane nacionalne céloté; Z vseïnî onimi sledovi pr eteklosti, fc| so 
nas plemenski razdvaja j nismo mogli v polni m«rf, štotfetičrio, razvijati-vse naše nacionalne vrline • 
^öbhodÄfem notranjem e d i n š t v u i n KarmoniiJii <;; : ; ž i v - . < - • . • • - . . . ••••' \ V 

^»Službene, noyine kraljevinejjigodftvije« ^izredna), štev^ lgA, p ;dne. \&. iansarja 1932. 
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,У taki državni ureditvi je naše javno in organizirano politično življenje tudi jedva poskušalo, da 
z zaupanjem in iskreno prestopi ozki plemenski okvir. Premagali smo vse zunanje sovražnike, toda sebe, 

- svoja posebna pojmovanja nam je bilo najteže premagati, kakor da ono, kar je plemenskega, ne dobiva 
baš v edinstvu, v celoti, svoje največje vrednosti in svojega skrajnega cilja. 

Toda najtežji udarec. je nacionalna in državna misel doživela od zaslepljenih strankarskih 
strasti in njihove medsebojne borbe. Zloraba političnih svoboščin in parlamentarnega reda je bila tako 
težka, da je ogrožala napredek in razvoj celokupnega našega narodnega življenja. Zaman so bila vsa 
pričakovanja, da bo razvoj našega notranjega življenja dovedel do ureditve razmer v državi. Naša na
cionalna in državna celota Je bila resno ogrožena. Pretilo n a m je državno razsulo in narodno razedinjenje. 

Niti trenutek se ni smelo pozabiti, da narodno uedinjenje ni delo ene generacije in tudi ni 
posledica zgodovinskega slučaja. To je delo neprekinjenih naporov, stoletnih nacionalnih živih ciljev 
in posledek moralnih in zgodovinskih pridobitev. Narodno edinstvo in državna celota ne moreta nikoli 
biti predmet kakih pogajanj, ostati morata za vedno nad našim dnevnim življenjem in nad vsemi 
posebnimi interest 

Gospodje senatorji in narodni poslanci! 
Z odločitvijo z dne 6. januarja 1929 sem presekal to slabo stanje. To je bila moja sveta dolžnost 

pred narodom in zgodovino. Svoji vladi, kateri sem takrat poveril upravo države, sem stavil v dolžnost, 
da z dobro upravo čimprej pomiri strasti in okrepi med narodom vero v bodočnost. V tem pogledu je 
kraljevska vlada izvršila z uspehom največje napore. Z zakonom od 3. oktobra 1929 je naša kraljevina 
dobila svoje pravo ime in so bili odstranjeni vidni sledovi preteklosti, one umetno ustvarjene upravne 
razdelitve, ki so postale zgodovinske, v tragičnem razdvajanju naših plemen. 

Navdušeni sprejem teh odločitev po vsem narodu s splošnim zaupanjem v vseh krajih naše do
movine, kar sem mogel osebno ugotoviti v neposrednem stiku z narodom, je v meni utrdil prepričanje, 
da je Jugoslavija enako mila domovina vsem Srbom, Hrvatom in Slovencem.in da smo na pravi poti za -
trajno izgraditev naše nacionalne države. 

Zvest svoji besedi in tradicijam svojega doma sem z ustavo od 3. septembra lanskega leta 
ustvaril osnovo za ostvaritev onih ustanov, one državne uprave in državne ureditve, ki bodo najbolj od
govarjale splošnim narodnim potrebam in državnim interesom. 

Načela nove ustave nudijo vse možnosti za zdrav nacionalni in socialni napredek in normalni 
razvoj političnega življenja. Vsa ta načela bo treba lojalno izvajati v njihovi pravi zamisli: nacionalno 
edinstvo. in državna cejota sta izven vsake diskusije; v decentralizirani unitarni državi svoboden, ravno-
praven nacionalno nedeljiv narod, poln spoštovanja in ljubezni za vero, navdahnjen vsega, kar, je lepo 
in vzvišeno in svest si svoje velike dolžnosti v človeški zajednici. 

Vi boste morali, gospodje, ustvariti v duhu teh načel in v zvezi z njimi važne zakone, ki naj 
zagotovijo svetlo in napredno bodočnost naše kraljevine, bodočnost, ki bo vredna velikih brezštevilnih 
žrtev vsega jugoslovanskega naroda za nacionalne ideale. Pot za to Vam je začrtana, a veliko zaupa
nje, ki Vam ga je izkazal narod, je za Vas najzanesljivejša opora in jasno izražena volja. 

. • / • < • 

Gospodje senatorji in narodni poslanci! 
Sestali ste se v resnih časih. Narodno predstavništvo stoji pred težkimi nalogami. Splošna in 

nezaslišana gospodarska kriza je zajela ves svet. Njeni valovi se nisò ustavili pred mejami Jugoslavije. 
Napori vseh narodov gredo za tem, da najdejo zdrav izhod iz sedanjega težkega stanja. Z njimi združimo 
vse svoje sile/ kar nam bo tem lažje, ker živimo z vsemi v dobrih odnošajih in ker sodelujemo s 
polno lojalnostjo in razumevanjem mednarodne solidarnosti. Pri tem me navdaja posebno zadovoljstvo,' 
da naglašam, da je naša zunanja politika v popolnem soglasju s politiko naših zaveznikov in prijateljev. 
Jugoslavija hoče ostati tudi v bodočnosti odločen pobornik miru in reda v Evropi. V doslednosti s tem 
hočemo sodelovati pri reševanju dveh važnih vprašanj, ki sta postavljeni v tem letu na dnevni red 
mednarodnih sestankov. V vprašanju razorožitve bomo prevzeli vse žrtve, ki se morejo spraviti v sklad 
z interesi naše varnosti. Naša vojska ni bila nikoli instrument za ogrožanje miru in tujih pravic. Oha 
bo ostala tudi v bodočnosti obramba naroda in šola za njegovo nacionalno Vzgojo. 

Problem odgodltve reparacij je spravil našo državo v zelo težek položaj. Mi ne moremo na eni 
strani nositi bremen in žrtev za zmago splošnih načel svobode in pravice, a da se nam na drugi strani 
odvzame možnost, da z odškodnino za ogromne vojne škode izlečimo težke rane, naše zemlje. Naše 
stališče je diktirano od najnujnejših interesov našega naroda in n a m ne nudi možnosti za dru
gačno postopanje. 

Kraljevska vlada je storila skrajne napore za ublažitev gospodarske krize ter je posvetila in bo 
tudi v bodočnosti posvečala svojo največjo pozornost ozdravljenju naših gospodarskih razmer. Neobhodno 
je potrebno, da se v vse naše javno gospodarstvo uvede največja štednja in da se spravijo javni 
izdatki v sklad z realnostjo dohodkov in s finančno močjo naroda. Kraljevska vlada bo predložila narod
nemu predstavništvo državni proračun, ki bo upošteval ta načela. Princip največje štednje se mora 
izvesti tudi v banovinah in v občinah; treba je poiskati pota in načine za uprostitev in pocenitev 
uprave, kar pa ni treba, da bi bilo v nasprotju z upravičenimi zahtevami njenega stalnega lzbol$6evaaJ* 
tat izpopolnit», 
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Gospodje senatorji in narodni poslanci! 
Gospodarska kriza zahteva nujnih in odločnih, a tudi dobro premišljenih ukrepov. Nezaslišan 

padec cen poljedelskih pridelkov je ustvaril zelo težak položaj za naš kmetski svet. Omogočiti kmeto
valcu s primernimi cenami za njegove pridelke napredno življenje, dvigniti zopet njegovo potrošno silo 
in ustvariti mu ugodne pogoje za gospodarski kredit, to je glavni problem, ki je pred Vami. Z dovršitvijo 
agrarne reforme je bilo ostvarjeno načelo, da pripada zemlja onemu, ki jo obdeluje. S tem so bili 
ostvarjeni za vse kraje socialni in gospodarski pogoji za zdrav razvoj naše vasi. Kraljevska vlada bo 
skušala s smotrno gospodarsko politiko dvigniti kvaliteto naše kmetske produkcije in s sistematskim 
razvojem zadrugarstva okrepiti gospodarsko moč našega kmetovalca. 

Naša zunanja trgovinska politika bo skušala z vsemi silami očuvati in okrepiti naša agrarna 
tržišča v inozemstvu, pri čemer ne bo zanemarjala zaščite enakega razvoja vseh panog gospodarstva. 

Prav tako bo kraljevska vlada skrbela za upravičene interese domače obrti in industrije, čijih 
delavnost moramo ohraniti, ker je z njimi zvezan obstoj veUkega dela našega delovnega ljudstva. 

Dobro premišljena gospodarska politika ne b» prezrla potrebne postopne izgraditve našega social
nega zakonodajstva. Ravnajoč se po načelih narodne solidarnosti bo treba storiti vse, da se bremena 
težke gospodarske krize enakomerno in pravično porazdele na vse sloje naroda. 

Kraljevska vlada in narodno predstavništvo se bosta pri donašanju gospodarskih zakonov poslu
žila strokovnega mnenja gospodarskega sveta, v katerem bòdo zbrani glavni zastopniki vseh vej našega 
gospodarskega življenja, ustvaritev gospodarskega sveta bo med prvimi nalogami Vašega zakonodajnega 
dela. Pri sistematskem delu za izpopolnitev naše notranje ureditve bo na dnevnem redu narodnega pred
stavništva tudi končno veljavna organizacija občinskih in banovinskih samouprav, teh najvažnejših 
edinic narodnega življenja, kraljevska vlada bo pripravila potrebne zakonske načrte in jih bo predložila 
narodnemu predstavništvu v rešitev. 

Gospodje senatorji in narodni poslanci!; 

Poleg navedenih nalog. Vas v zakonodajnem delu čakajo še mnoga druga vprašanja, ki jih bo 
postavil na dnevni red razvoj države in narodnega življenja. Od Vašega smotrenega dela, od Vašega 
čuta odgovornosti, ki ste jo prevzeli nase, od Vašega razumevanja narodnih in državnih potreb in od Vaše 

uvidevnosti je odvisen uspeh velikih nalog, pred katere je postavljeno narodno predstavništvo, ki mu je 
narod s tako redko enodušnostjo izrekel zaupanje v enem zgodovinskih trenutkov našega nacional
nega razvoja. 

Naj bi Vas spremljala božja milost in pomoč v delu za korist naroda in za. Čast naše kra
ljevine Jugoslavije! , '. 

Proglašam, da so seje narodnega predstavništva otvörjene. 
V Beogradu, 18. januarja 1932. 
Broj 40. 

' " ' ' , .Predsednik ministrskega sveta: 
.,.'.., P. R. Živković, s. r. 

Zastopnik zunanjega ministra 
minister trgovine in industrije: 

dr. Albert Kramer, s. r. ' 

Minister trgovine in industrije: 
dr. Albert Krämer,-s. r. 

Minister za socialno, politiko; in narodno zdravje: 
Ivan Pucelj, s. r. 

Minister za notranje posle: 
dr. Milan Srškić, s. r. 

Minister prosvete: 
dr. D. Kojić, s. r, 

Minister pravde: 
Boia Maksimovlć, s, U, 

ALEKSANDER 1., s. r. 

.Minister za. šume. in- rude: 
' dr. Stane Šibenik, s. r. 

Minister prometa: 
Lazar Radivojević, s. r. 

. Minister poljedelstva: 
Juraj Demetrović, s. r. 

Minister gradbe: 
Nikola Freka, s. r. ' 

Minister vojske in mornarice: 
armijski general Drag. Stojanović, 

: Minister: financ: 
dr. Milan Gjorgjević, s. r. 

Minister za telesno vzgojo: 
d e Drag. Kraljević, s. r. 
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Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

70. 

• M i ' • • • ' , 

ALEKSANDER I., 
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za finance po zaslišanju Našega predsednika ministr
skega sveta ' / 

zakon 
o državnih monopolih (M. Z.) .* 

PRVO POGLAVJE. 

Uvodne odredbe. 
§ L 

'(*) Monopolna pravica pripada državi, 
(a) Ta zakon obsega državni monopol na tobak, ci

garetni papir, vžigalice, umetne vžigalnike, kresilnike in 
kremene za njih prižiganje, petrolej in sol, 

, • . ' . ; • ' . ' . • • . • : \ : . i ^ . ; : . , , ; ; , • ; _ ' ; . : ' • : . / • ; ' . 

(*•) >Samostalna Uprava Državnih Monopola Kralje
vine Jugoslavije« (v nadaljnjem besedilu zakona skraj
šano >monopolna uprava«), upravlja v imenu države mo
nopole, omenjene v odstavku (s) § 1. tega zakona; je 
samostojna ustanova in je pod nadzorstvom ministra za 
finance. 

(3) Ustroj in pristojnost monopolne uprave predpi
suje uredba o samostalni upravi državnih/monopolov po 
odredbah člena 10. zakona o konverziji državnih dolgov 
z dne 8. julija 1895. in poznejših zakonov o državnih po
sojilih, za katere so zastavljeni državni monopolni do
hodki 

§ 3 . 

i1) Nepremičnine in inventar monopolne uprave se
stavljajo osnovno glavnico, ostala imovina (gotovina, po
trošni material, sirevine, polizdelki, izdelano blago in 
terjatve) pa obratno glavnico. f 

(5) Osnovna glavnica se povečuje z investicijami, iz
vršenimi v breme,proračuna ali iz presežkov monopol
nih dohodkov ali iz posojil, zmanjšuje se pa z rednimi 
letnimi odpisi zaradi padanja njene vrednosti po redni 
uporabi, odnosno z izrednimi odpisi zaradi elementar
nih škod ali izpremenjenih • pridobitnih ali proizvodnih 
razmer. 

(s) Obratna glavnica služi za nabavljanje potrošne-
ga materiala, sirovin, polizdelkov in izdelanega blaga, 
za dajanje posojil proizvodnikom monopolnih predme
tov, za dajanje tobačnih izdelkov in ostalih monopolizi
ranih predmetov na up zakupnikom prodaje na debelo, 
prodajalcem na drobno in preprodajalcem v inozem
stvu, kakor tudi za udeležbo pri onih privatnih podjet-

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
6, decembra 1931ч | t, 285/ХСВДв7, 

jih, ki izdelujejo ali predelujejo predmete, potrebne za 
poslovanje monopolne uprave. 

(4) Obratna glavnica se izpreminja po potrebah in 
obsegu poslovanja. Zvišuje se z dotacijo iz državnega 
proračuna ali iz presežkov monopolnih dohodkov ali'iz 
posojil, znižuje se pa z odplačili državi. 

§4. 

(') Monopolna uprava osnavlja te-le fonde: 
I. Fond. po členu 13. zakona o konverziji državnih 

dolgov z dne 8. julija 1895. 
II. Fond za odplačilo glavnice po členu 9. pogodbe 

o 6K%neni monopolnem posojilu z dne 22. novembra 
1928.. 

HI. Fond za zavarovanje zoper požar in druge ško
de, v katerega se stekala iz proračunskih kreditov 20/oo 
(dya od tisoč) od vrednosti inventarja in nepremičnin, 
izvzemši vrednost zemljišč in vrednost sirovin, polizdel
kov in izdelanega blaga, dokler ne doseže fond zneska 
100,000.000 dinarjev. 

IV. Fond za pobijanje monopolnih kaznivih dejanj, 
v katerega se stekajo: 

1. zneski izterjanih denarnih kazni za, monopolna 
kazniva dejanja (§§ 101., 102. in 103.) po odbitku kazen
skih in ostalih stroškov; 

2. zneski, dobljeni od prodaje zaplenjenih monopo
liziranih predmetov, kolikor je njih prodaja po tem za
konu določena in mogoča, odnosno zneski po cenitvi mo
nopolne uprave, če jih je ta potrošila; 

3. zneski, dobljeni od prodaje ostalih zaplenjenih 
predmetov in stvari (odstavek (*)§ 104.); * "' ' " " 

4. zneski kazni, izterjanih od zakupnikov prodaje 
monopolnih predmetov na debelo za kršitve in neizpol
njevanje zakupnih pogodb;' 

5. zneski, ki se dodelé temu fondu s proračunom ali 
posebnimi zakoni; - ' 

6. dohodki fonda. 
V. Fond za postavitev tobačnih susîlntè,'v katerega 

se steka razlika med dejanskimi izdatki za odkup to
baka in zneski, pobranimi, od sadilcev tobaka po § 46. 
tega zakona. Ta fond služi za dajanje brezobrestnih po
sojil sadilcem tobaka, da zgrade sušilnice. 

(2) Novi fondi, za katere se pokaže potreba, se osnu
jejo z odobritvijo ministra za finance na predlog mono
polne uprave. 

§ 5. 

Gotovina fonda po členu 13. zakona o konverziji 
državnih dolgov z dne 8. julija 1895. se vlaga pri Na
rodni banki, gotovina ostalih fondov pa plodonosno pri 
Državni hipotekami banki ali se uporabi za nakup dr
žavnih ali po državi zajamčenih vrednostnih papirjev. 

O Iz fonda za pobijanje monopolniht k"a«nivitì de« 
janj izplačuje monopolna uprava: 

1. stroške za organiziranje -in vzdrževanje obvešče
valne službe zaradi pobijanja monopolnih kaznivih 
dejanj; • • ( 

2. stroške za spremljanje krivcev in njih vadfžê aV 
.nje v priporu, zaporu ali bolnici, če je proračunski kre
dit za te namene izčrpan; - . - . . : • 

3. posebne nagrade ovaditeljem in zarotiteljem tudi, 
če kazenske odločbe ni bilo moči izdatij odnoaao ee de-
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nârna kazen ni dala izterjati, kakor tudi podpore zanje 
in za njih. rodbine, če pretrpe škodo zaradi ovajanja ali 
prijemanja krivcev, 

4. ostale izdatke zaradi pobijanja monopolnih kaz
nivih dejanj. . . 
,,. (2) Podrobnejše odredbe za izdajanje denarja iz 

fonda za pobijanje monopolnih kaznivih dejanj, kakor 
tudi za upravljanje tega fonda predpisuje minister za fi
nance na predlog monopolne uprave. 

% (a) Za odločbe o izdatkih iz fonda za pobijanje mo-
'' . nopolnih kaznivih dejanj po predhodnih odstavkih O 

'•'• in (*) ni treba predhodne soglasnosti glavne kontrole. 

§ 7- • -
:'(») Kjerkoli je predpisano v tem zakonu, da je pla

čati na neki monopoliziran predmet monopolno takso ali 
da.obstoji za take predmete prodajna cena, odreja njih 
višino minister za finance na predlog monopolne uprave. 

(2) Nihče ne sme prodajali monopoliziranih pred
metov draže ali ceneje od prodajne cene, ki jim je od
rejena. 

• ' § 8 . 

0) Nà predmete iz odstavka (2) § 1. tega zakona, 
ki jih uvozi monopolna uprava, se ob uvozu ne pobira 

!,W nobena državna niti samoupravna davščina. 
Ш*.." • (2) N a dohodke od prodaje monopoliziranih pred
lo, metov z odrejeno prodajno ceno na,drobno ni navezan 
. J 4 , njih ^prodajalec na drobno pfacevanju neposrednih dav-
ä m ^ o v in samoupravnih doklad in tudi ne drugih državnih 
' * J | i n samoupravnih laks in davščin. Istotako" niso zavezane 

^plačevanju nobenih državnih niti samoupravnih taks 
"tablice prodajalnic na drobno, izdanih po monopolni 

.f :. Upravi, niti objave.in oglasi za prodajo monopoliziranih 
predmetov. 

:'~' (3) Če se zvišajo prodajne cene monopoliziranih 
predmetov, ki so odrejene po pdstavku (*) § 7., se po
bira razlika po pogojih, ki jih predpisuje minister za 
finance na predlog monopolne uprave; če se pa cena 
zniža, se nadomesti razlika samo prodajalcem na veliko 
in prodajalcem na drobno. 

•,•(*) Na' monopolizirane predmete, ki se izvozijo, se 
" ; . û.e -plačuje monopolna taksa . 

• . : . ' - " § 9 -

'"'(*)' Vsakdo, ki pride v kraljevino. Jugoslavijo ali ki 
Potuje skozi njo, mora prijaviti pri prvem carinskem pre-

; gledu monopolizirane predmete, ki jih ima s seboj. 
' (?) Brez plačila monopolne takse sme vsakdo imeti 

s ,s.eboj za lastno uporabo največ: 20 g križanega tobaka 
alin20 cigaret ali ђ smotk ali 20 g nosljanca, do 30 list-
k°!Y cigaretnega papirja in eno škatljieo vžigalic. S lo 
Ugpdijostjo.fle ne morejo koristiti dvólastniki ob meji in 
tudi ne prebivalci obmejnih krajev. ; 
w. , .(") Kdor ima, s seboj večje količine, kakor so ozna-
čerie y predhodnem odstavku, mora plačati na presežek 
n^opoirro fetttso. Če jé ne plača, mu odvzame carinar
nica ta presežek brez odškodnine, če založi denar za 
Poštne .stroške* se mu pošljejo odvzete količine v inozem-

. ^л>,па vnasldv, ki ga označi.. 
.'•: ••;. (*X Tuji potniki, ki prihajajo začasno v kraljevino 
Jtìg^8l4vi|o, niso zavezani plačilu monopolne takse na en 
vzigalìtìfc l a eri kremen za svojo osebno uporabo in tudi 

J' ^ n a , e l e k t r o n i vžigalnik pri avtomobilu. 

(5) Oseba, pri kateri se najdejo ob carinskem pre
gledu neprijavljeni monopolizirani predmeti, se kaznuje ! 

po carinskih predpisih. ' V 
§ 10. 

(*) Poedine ali obče dovolitve za uvoz monopolizi
ranih predmetov daje monopolna uprava proti plačilu 
monopolne takse, in ob pogojih, ki jih predpiše. 

(=) Brez dovolitve monopolne uprave in brez pla
čila monopolnih taks se smejo uvoziti monopolizirani 
predmeti, namenjeni za neposredno uporabo: 

1. kralja in članov kraljevskega doma; 
2. tujih suverenov in državnih poglavarjev med njih 

bivanjem v kraljevini Jugoslaviji ob pogoju vzajemnega 
postopanja (reciprocitete); • , 

3. diplomatskih oseb, akreditiranih pri Nj. Vel. kra
lju kraljevine Jugoslavije (apostolski nunciji, poslaniki 
in odpravniki poslov), v obsegu ugodnosti, ki jih uživajo 
diplomatske osebe kraljevine Jugoslavije, akreditirane 
pri tujih suverenih ali državnih poglavarjih. 

• •. • § 1 1 - . 

Na monopolizirane predmete katerekoli količine na 
ladjah, ki plovejo po našem obrežnem (teritorijalnem) 
morju ali so v naših mrtvih ali živih pristaniščih, se mo
rajo analogno uporabljati carinsko-pomorski predpisi. 

: §12. 

O Z monopoliziranim! predmeti, ki so v mednarod
nih vlakih ali vagonih (spalni vozovi, jedilni vozovi' in 
podobno), je ravnati po carinskih predpisih. 

('-') Enako je ravnati z monopolnimi predmeti, ki so 
na avionihv ali, zračnih ladjami ;y ;mednar.odn;em prometu, 

; doklej'so nà, ppdroCju^kraljeyme Jugoslavije. ,'.'. 

' , " ; ' ' " " § 1 3 . ' . • • ; . - . •:.'••:•,:•, .'•; 

(*) Monopolna uprava je upravičena, odkupiti pri
vatne tvornice in delavnice, : ki jim je dovoljeno proizva
janje ali predelovanje nrnnopolizirànih predmetov. 

(2) Odkup iz predhodnega odstavka se vrši ob po
gojih in po cenitvi komisije, ki jo sestavljajo: upravnik 
državnih monopolov, po en član državnega' sveta in 
glavne kontrole, ki ju odreja predsednik ministrskega 
sveta, zastopnik krajevno pristojne trgovihsko-industrij-
sko-obrtne zbornice in zastopnik podjetja, ki se naj 
odkupi. 

(3) Komisiji iz predhodnega odstavka predseduje 
upravnik državnih monopolov; delo komisije je polno-
veljavno, če so prisotni vsaj štirje člani. Njena cenitev 
in odločba o odkupnih pogojih,-sklenjena z večino gla
sov, je pravnomočna in obvezuje monopolno upravo in 
lastnika podjetja, ki naj se odkupi. 

DRUGO POGLAVJE. 

Tobačni monopol. 
1. Pojem tobaka.. 

...'/::: § 1 4 . ; 

Ža 'tob"alc sé smatra vsaka .rastlina, ki spada y vrsto 
>NicQtia_na<j; вд yši njeni deli jn njeni izdelki. 

• v , 
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2. Obseg tobačnega monopola. 

§ 15. 

Monopolni upravi gre izključna pravica, dovoljevati, 
nadzorovati in upravljati celokupno sajenje, odkup, pre
delavo, prodajo, uvoz in izvoz tobaka po odredbah tega 
zakona. 

3. Sajenje tobaka. 

§ 16. 

Nihče ne sme saditi niti gojiti tobaka brez pred
hodne dovolitve monopolne uprave. 

§ 17. 

Monopolna uprava odreja po odobritvi ministra za 
finance krajine, v katerih s e sme tobak saditi, število 
rastlin, ki se smejo zasaditi, za njene potrebe in tudi za 
izvoz, kakor tudi način, pogoje in cene za odkup tobaka, 
zasajenega za njene potrebe. Te odredbe objavlja mono
polna uprava v ^Službenih novinah« najkesneje 4o dne 
31. decembra vsakega leta za prihodnje leto. 

§ 18. 

Sajenje tobaka se dovoljuje samo na zemljiščih, o 
katerih monopolna uprava iz izkušnje.ve ali za katere 
ugotovi s preizkusi, da se da na njih proizvajati tobak, 
pripraven za njene potrebe. Glede sajenja tobaka za iz
voz veljajo pdredbe § 50. tega zakona. 

§ 19: 

C) V občinah, na katerih področju leže zemljišča, 
prikladna za sajenje tobaka, se dovoli sajenje samó, če 
se prijavi zanje vsaj 500.000 drobnolistih ali 200.000 ve-
likolistih rastlin. 

(') Izjemoma se sme v krajinah, ki imajo malo orne 
zemlje, dovoliti na področju poedinih občin sajenje manj
šega števila rastlin od onega, omenjenega v predhodnem 
odstavku. Ta izjema velja tudi za občine, kjer se sadi 
tobak nanovo, toda samo za prvi dve leti. 

(') Najmanjše število zasajenih rastlin po eni do
volitvi sme biti pri velikolistih vrstah 5.000, pri drobno
listih pa 10.000v rastlin. V Primorski in «etski banovini 
sme biti najmanjše število za velikolisti tobak 2.000, za 
drobnolisti tobak pa 5.000 rastlin. 

§20. 

(*) Prijave za äajenje tobaka se izročajo občini vsa
ko leto v mesecu januarju. V prijavi mora označiti pri-
javilec zemljišče, ha katerem želi saditi tobak, število 
rastlin, ki jih zasadi na vsakem zemljišču, v okoliših pâ, 
v katerih je t dovoljeno sajenje tobaka tudi za izvoz, tudi 
še, ali želi saditi tobak za monopolno upravo ali za izvoz. 

(2) Občina overovi v prijavi resničnost vsebine in 
pristnost podpisa in jo vroči pristojni tobačni postaji naj
kesneje do 5. februarja istega leta. 

(*) Tobačne postaje morajo najkesneje do konca me
seca februarja izdati prijavilcem, ki Jim Je sajenje dovo
ljeno, dovolila z označbo zemljišč in števila rastlin, pri
javilcem pa, ki se jim sajenje ne dovoli, priobčiti raz
loge, iz katerih eo bili zavrnjeni.. 

(*) Zoper rešitev tobačne postaje se sme prijavilec 
pritožiti na pristojni monopolni inspektorat, kjer pa tega 
ni, na monopolsko upravo v 10 dneh. O vloženi pritožbi 
зе mora izdati rešitev v 10 dneh; zoper to rešitev ui na
daljnjega pravnega sredstva 

' • * 

§ 21. 

(0 Dovolitev za sajenje tobaka sme dobiti samo po
ljedelec, ki zaradi monopolnih kaznivih dejanj ni izklju
čen od sajenja tobaka. . , 

(») Osebe, ki nimajo opravilne sposobnosti, kakor 
tudi pravne osebe, smejo dobiti dovolitev na ime svojega 
zakonitega zastopnika. 

§ 22. 

Dovolitev za sajenje tobaka se srne prenesti na dru
go osebo samo z odobritvijo pristojne tobačne postaje., 
Ce se premeni oseba posestnika zemljišča z zasajenim 
tobakoin, morata stari in novi posestnik to izpremembo 
takoj javiti tobačni postaji, ki prenese dovolitev na no
vega lastnika, če obstoje pogoji iz . predhodnega pa
ragrafa. 

§ 2 3 . 

(') Sadilec tobaka je zavezan, zasaditi ono število 
rastlin in na ,onem zemljišču, kakor je označeno, v dovo-
lilu. Kdor zasadi tobak na drugem zemljišču, se smatra 
za neupravičenega sadilca. ,Za takega se smatra tudi sa
dilec, ki zasadi več kot 10% njemu dovoljenega števila 
rastlin. 

(г) Sadilec, ki ne zasadi tobaka, mora najkesneje do 
dne 15. aprila vrniti dovolilo tobačni postaji, oni pa, k i 
zasadi manjše število, kakor mu je dovoljeno, mora to v 
istem roku javili postaji in ji predložiti dovolilo, da se 
popravi. -

§ 24 

Sadilec mora posejati za sadike samo tobačno seme, 
ki ga monopolna uprava odobri ali brezplačno da. -. 

§ 25. 

(») Sadilec je dolžan tobačni raîeadnik o., pravem 
času urediti. Več sadilcev se sme združiti, da ustanove 
skupne tobačne razsadnike. 

(2) Sadilec je dolžan uničiti najkesneje do dne 
15. junija nepresajerie sadike. 

§ 26. 

(*) Kontrolni uslužbenec mora prešteti zasajeni to
bak najkesneje do polovice meseca avgusta. Ob tem 
štetju se ugotovi, ali je zasajen tobak na odobrenem zem
ljišču in v dovoljenem številu rastlin, s poskusnim š te t 
jem pa se preceni število listov. 

(») Štetju morata prisostvovati sadilec in predstav
nik občine, vendar je štetje polnoveljavno, tudi,, če mu 
ta ne prisostvujeta. 

§ 2 7 . • •'•:.-:' 

Če so pretrpeli tobačni nasadi po Sfetju kateroSok 
Škodo, mora obvestiti sadilec y 48 urah Q tem pristoj
nega kontrolnega uslužbenca. Tako mora postopati hrili, . 
če je poškodovan že pobrani tobak. 
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§28. 

C1) Sadilec ne sme začeti brati tobaka, dokler se ne 
^vrši štetje rastlin in dokler ne obvesti kontrolnega 
uslužbenca, da je tobak zrel za obiranje. 

(2) Sadilec mora tobačno Ustje obirati postopno in v 
°nern redu (po časovnih vrstah listov,, bratvah), .kakor 
dozoreva na rastlini, in ga mora v istem redu nizati v 
oize enake dolgosti. 

(3) Količina tobačne letine, na katero.se sadilec.za
vezuje z dovolilom samim, se ugotavlja s štetjem in po 
skusnim tehtanjem tobačnih nizov kakor tudi poskusnim 
Štetjem listov. Če se pri tem ugotovi, da. ima sadilec 
Manjšo količino tobaka od one, ki se je precenila ob 
štetju rastlin, mora opravičiti ta тапјеЦ če presega 5%. 

(*) Glede prisostvovanja sadika in predstavnika ob-
&ne pri štetju in tehtanju iz predhodnega odstavka, ve-
Чајо odredbe iz odstavka (') § 26. tega zakona. 

C) Zoper obremenitev s količino tobaka po od
stavku (») tega paragrafa ima sadilec pravico, pritožiti 
se v treh dneh pri pristojni tobačni postaji. Zoper od
ločbo tobačne postaje ni nadaljnjega pravnega sredstva. 

§ 29. 

i1) Kontrolni uslužbenci imajo ob vsakem dnevnem 
Času pravico prihajati zaradi kontroliranja in pregleda 
tobaka na dvorišča, v vrte, na njive, y vinograde, tobač-
ђе razsadnike, sušilnice in poslopja, pri sadilcih tobaka 
)?a med bratvijo pa do izročitve tobaka tudi v njih sta-

"* (*) Stanovanja je treba pregledovati z največjo spo
dobnostjo, ne da bi se hišni mir motil, in pri tem uva
j a t i in paziti na to, da se neopravičeno ne žalijo do-
*ber glas, verski običaji in privatne tajnosti. 

§30. N ' " ' 
; <*) Sadilec tobaka mora obrati vse listé, zalistke na 

tobačnih steblih pa mora odtrgati in uničiti. Tobačno 
dobero (fiiiz) gojiti in jo pobirati je prepovedano. 

(*) Čim dokonča sadilec bratev tobaka, mora tobač
na stebla izpükati in uničiti. Drugače odredi kontrolni 
uslužbenec, ob sadilčevih stroških vse, česar treba, da 
s e to stori. 

§ 31. 
. i1) Stroške za tobak do njegove predaje trpi sadilec. 

(*) Zavojni material za tobak, ki se proizvaja za 
državo, daje monopolna uprava brezplačno.,, ;, .. • 

§32. 

Sadflec Je za vsak posel ob tobaku odgovoren za 
delo svojih domačih, poslov, spolovinarjev in dninar jev^ 

§33. 

. (*) Monopolna uprava "ima pravico prepovedati sa
jenje tobaka za eno ali več let v krajini, za katero se 
gotovi, da večje število sadilcev namerno ne predaje 
**aka v količinah, označenih v odstavku (») § 28. tega 

. (*) Monopolna uprava ima pravico prepovedati sa-
ЛЈЧе'tobaka v' krajinah, v katerih Je tobkčna 'rastlina 
°*о*бпа z boleznijo, in to toliko časa, da ne prestane 
"efarnoet okužbe, \ 

§34. 

' (») Monopolna uprava sme dajati proti poroštvu sa-
dilcem,' ki sade tobak za njene potrebe, brezobrestne 
predjeme. 

(*) Predjem ne sme presegati četrtine povprečne 
vrednosti pričakovane letine in se ne sme prej dati, 
preden se tobačne sadike ne presade. 

(s) O prejetem predjemu mora dati sadilec mono
polni upravi zadolžnico ob poroštvu dveh tobačnih sa
dilcev. Taka zadolžnica ni zavezana plačilu kakršnekoli 
takse ali pristojbine. Razen tega se zaznamuje znesek 
predjema v sadilčevem dovolim, prevzeto jamstvo pa v 
dovolilih porokov. 

(4) Predjem se mora obračuniti ob izplačilu za od
kupljeni tobak, in sicer tako, da se računi vrnjena za
dolžnica kot gotovina, če se predjem obračuni v celoti. 
Če se ne obračuni tako, se pridrži zadolžnica, na kateri 
se zapisuje razdolžitev z obračunjanim, delom. 

(5) Če se predjem ne more obračuniti ob odkupu 
zato, ker so odkupni zneski sadilca in porokov manjši 
od prejetega predjema, in ga sadilec ne poplača v 30 
dneh od dne, ko se odkup dovrši; se ta izterja od njega 
z vsemi stroški in s 5% obresti od dne dokončanega od
kupa vred administrativnim potem po uredbi o zavaro
vanju, prisilnem izterjevanju in neizterljivosti davkov. 
Če se tudi tako znesek dolžnega predjema od sadilca ne 
more izterjati, se izterja nà isti način od porokov, ki 
jamčijo solidarno. 

(") V stečajnem postopanju zoper sadilca se mora 
izročiti njegov tobak, ki ni zavezan odkupu, monopolni 
upravi ali zadrugi, za katero je zasajen. Stečajnemu 
skladu pripada odkupna cena za ta tobak po zakonskih 
odbitkih po odstavku (») § 45. tega zakona. 

(0 <Če se 'ne'more izvršiti s sadilceni za izplačani 
predjem obračun v celoti ali deloma ob odkupu tobaka, 
kèr mu je bil tobak uničen ali poškodovan po elemen
tarnih nezgodah, se mora obračuniti dolžni predjem ali 
njegov preostanek ob odkupu letine v prvem prihod
njem letu. Toda če sé dolžnik to leto ne javi za sadilca, 
je postopati po odstavku (e) tega paragrafa. 

4. Odkup tobaka. 

§ 35. 

(*) Tobak, pridelan za monopolno upravo, odkupu
jejo komisije za odkup tobaka, ki jih odreja monopolna 
uprava. V vsako teh komisij spada razen monopolnih 
uslužbencev tudi po en poverjenik (namestnik), ki ga 
izvolijo sadilci. 

(') Za poverjenika (namestnika) ne sme biti izbran 
aktiven ali samoupraven uslužbenec niti banovinski 
svetnik niti narodni poslanec ali senator. 

§ 36. 

(*) Občina razglasi na zahtevo vodje komisije za od
kup tobaka na običajni način dan in kraj predaje to
bačne letine. 

(») Sadilec mora^predati vso letino obenem in vrniti 
dovohlo. Izjemoma in v opravičenih primerih sme do
voliti monopolna uprava ртеаајо v dveh kratih. 

{*) če preda sadilec manjšo količino tobaka, kakor 
je zavezan (odstavek (*) § 28.), mora ta manjek opra-
vičttij če presega 10JS. 
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(*) Smatra se, da je sadilec tobaka tobak predal 
osebno, če ga kdo drugi za njega preda in vrné njegovo 
dovolilo. 

§ 37. 
(*) Tobačna postaja ugotovi pred pričetkom odkupa 

tobaka po povprečni letini svojega okoliša vzorce po 
vrstah in kvalitativnih svojstvih tobaka. 

(3) Cenitev tobaka vrši cenilec, primerjaje tobak, ki 
se odkupuje, z vzorci iz predhodnega odstavka. 

§ 38. 

Cenitev tobaka je javna. Nihče se ne sme vtikati v 
poslovanje komisije za odkup tobaka. Ce kdo to ven
darle poskusi, odredi voditelj komisije, da se odpravi z 
mesta odkupa. 

§ 39. 
Če se predajnik tobaka ne zadovolji s cenitvijo, pre

ceni tobak vodja komisije obenem s poverjenikom. Ce 
se tudi tako soglasnost ne doseže, se osporjene količine 
tobaka izločijo in jih končno preceni strokovni odposla
nec monopolne uprave. 

§ 40. 
(*) Pri odkupu tobaka je treba odbiti od njegove 

teže izvesten odstotek za bodočo fermentacijsko izgubo, 
in sicer prt drobnolistem tobaku manjši, pri veliko-
listem tobaku pa večji odstotek. Ta odstotek ugotovi vsa
ko leto monopolna uprava, preden se prične odkup to
baka, in to po lehi in predelu, kjer se tobak goji. 

(•) Če ima tobak povečano vlago, ee odbije od nje
gove; teže ustrezna težan povečane vlage; razen tega se 
ceni tak tobak strože, če se pa ugotovi, dà je bil tobak 
nalašč ovlažen, se precenijo bale, v katerih se tak tobak 
najde, kot odpadki (škarta). 

§ 41. 
Pri odkupu tobaka v balah se odbija od ugotovljene 

kosmate teže vsake bale kôt tara povprečna teža vreče-
vine in motvozov, ki jo ugotovi komisija s poskusnim 
tehtanjem izvestnega števila vreč in motvozov. 

§ 42. 

Če se ugotovi ob cenitvi, da tobak ni pravilno raz
vrščen in da so pomešani v eni bali med višje razrede 
tudi povezki nižjih razredov, se preceni taka bala po 
najnižjem razredu, ki je v bali. 

§ 43. 

(*) Tobaku, ki je poškodovan po toči ali mehanično 
raztrgan ali okužen z boleznijo, se ne inore priznati cena, 
ki bi jo imel ta tobak, da je ostal nepoškodovan ali zdrav. 

(') Za fabrikacijo neuporabno tobačno listje in od
padki se ne odkupujejo in se ne plačujejo. S tehtanjeö) 
se ugotovi njih količina in se uničujejo, če se ugotovi e 
kvalitativno cenitvijo, da je ta material sestavni del sa-
dilčeve obveznosti (odstavek (") § 28.)_, se mu, .ta količina 
šteje v letina " ' . ', ' '" ' . ; ' " 

Sadilec ne sme iznašati tobaka iz svojih - poslopij 
brez spremnice. Spremnico inu izdaja kontrolni uslužbe
nec brezglačno, . " ::••• • V ; 

§45. 

(*) Odkupljeni tobak se izplačuje na dan cenitve. 
(*) Od zneska, ki pripada sadilcu za predani tobak, 

se pridržujejo: odškodnina ob odkupu (§ 46.), vrednost 
uporabljenega zavojnega materiala, prejeti predjem 
(§ 34.) in denarne kazni po tem zakonu na podstavi 
pravnomočnih razsodb, kolikor že niso izterjane. Od pre
ostanka pa poplačajo prisotni uslužbenci pristojne davč
ne uprave dolžni davek na podstavi predhodno predlo
ženega seznamka. 

(») Od prejemkov za tobak ob izplačilu se ne smejo 
nobene druge takse niti' davščine odbijati hiti pobirati. 

§ 46. 
Za poravnavo izdatkov ob odkupu tobaka se pobira 

od sadilca tobaka po 0*30'dinarjev od kg za kupljeni in 
izplačani tobak. ,-•'". 

§ 47-
Članom komisije za odkup tobaka in njihovemu po-; 

možnemu osebju kakor tudi uslužbencem, odposlanim po 
monopolni upravi zaradi poslov ob odkupovanju tobaka, 
gre dnevna nagrada; višino ji odreja monopolna uprava 
po odobritvi ministra za finance. 

б. Fermentacija tobaka. ' 

§48. 

Za monopolno upravo odkupljeni tobak se fermen
tira, razvrsti in hrani v monopolnih skladiščih. 

§49. 

Kot izguba pri fermentaciji in manipulaciji nepre
delanega tobaka se obračuni fermentacijski in skladiščni 
upadek, ki mu določa višino monopolna uprava s pra
vilnikom. 

8. Proizvajanje tobaka za izveš; 

; № '• -V'.' ,. 
Sajenje tobaka za izvoz odobruje monopoma uprava 

postopno in ga uravnava po razvoju izvoza, in to samo 
v določenih okoUših, odnosno v njih delih in na onih 
zemljiščih, za katere je ugotovljeno ali éë s poskušanjem 
ugotovi, da se da na'njih proizvajati tobak kakovosti*, 
izvora in tipov, kakor se zahtevajo na inozemskih tržiščih. 

§51. 

V okoliših, v katerih Je'dovoljeno proizvajanje to
baka tudi za izvoz, sine saditi isti sadilec tobak samo za 
izvoz ali samo za monopolno upravo, 

§52. 
Odredbe tega zakona o sajenju tobaka za monopolno: 

upravo veljajo tudi za sadilce tôbàkâ zà'izvoz. 

' • , . : , , ; ; _ . _ : • ; - : : : , ; . 8 5 8 . • ' . ' . • ' , ' . ' ' . ' / , ' : ' " 

' (*•): Sajenje tobaka ža izvoz «e sme dovoliti «amo, ^ 
onih okoliših, -v. katerih 'osnujejo sadilci tobaka zadrug» 
za, postavitev, skupnih skladišč za tobak in za trgoma« *, 
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abakom (v nadaljnjem besedilu zakona skrajšano z a 
druga«). Zadruga sme obsegati tudi več okolišev. 

C) Zadruga mora prijaviti monopolni upravi svoje
ga odgovornega poslovodjo, čigar postavitev je, vezana 
ûa odobritev monopolne uprave. 

§54. 

(*) Zadruga mora prevzemati od svojih zadružni
kov ves tobak, proizveden za izvoz, in ga spravljati v 
zadružna skladišča. 

(2) Zadružno skladišče je pod stalnim nadzorstvom 
ШопороЈпе uprave. 

(3) V zadružnih skladiščih se ne sme imeti ničesar, 
razen tobaka za izvoz in opreme za tobak in za pisarne. 

§ 55. 

Zadruga je odgovorna za vsak neopravičeni manjek 
tobaka, ki je nastal ob času, ki je ležal tobak v njenih 
skladiščih pa do njegove predaje izvozni carinarnici. 

§ 56. 

O Sadileç mora predati tobak, proizveden za izvoz, 
2adružnemu skladišču najkesneje do konca meseca fe-

•„' bruarja. 
S (3) Izjemoma sme v opravičenih primerih monopol-
' ü a uprava ta rok podaljšati. ' 

. bat 

§ 57. 

( l) Za uporabo obstoječih poslopij za spravljanje to
baka za izvoz je potrebna dovolitev monopolne uprave. 
Ce, pa se poslopje postavlja, preureja ali dozidava za to
bačno skladišče, izda gradbeno oblastvo gradbeno dò-
Milo šele, ko je predhodno vročite načrte monopolni 
upravi'in dobilo, od te soglasnost 

(a) Ce zahteva monopolna uprava izpremembo na
črtov v mejah gradbenega zakona, mora gradbeno ob
lastvo te izpremembe vpisati v gradbeno dovolilo kot 
\P°goj za gradnjo. г t 

Č3) Dovolilo za uporabo skladišča v tehničnem po
j e d u izda gradbeno oblastvo,, dovolilo, za pričetek dela 
8 tobakom pa monopolna uprava. 

Sadilec ne sme tobaka, ki je proizveden za izvoz, 
zamenjati ali pomešati s tobakom, proizvedenim za mo
nopolno upravo, ali ob.ratnb. ; ' --''•'••' 

§5Ô.; ; / 

(*) Tobak, proizveden za Izvoz, ne sme biti pred
met, zasebne trgovine za potrošek v državi. 

'." (') Brez spremnice monopolne uprave se ne: smè iz
d a t i tobak iz zadružnih skladišč/ Spremnica se izdaja 
wèzpiagQò. 

;•..'.. '";" •;. i e o . 

(l) Monopolna uprava je upravičena; tedajati pred
pise za opravljanje poslov ob tobaku za izvoz. 

C) Zadruga mora javiti vsako prodajo tobaka Iz 
svojih skladišč y inozemstvo zato, da se izdajo spremni-
f6» monopolni f«prayi in^ozuačM kalißins in vwite.toba-
Ц» kupca, .izvemo carinarnico,[dobavni kraj ia .prodajne 
Pogoje, .", ; '• .; •';•, -,'-.,';..•',.,]•:]:...;r\ i,',. :...-L/,::,f-..., 

§ 61. 

Predpisi za obračunjanje fermentaćijskega in skla
diščnega upadka kakor tudi neuporabnih odpadkov v 
monopolnih skladiščih velja tudi za tobak, spravljen v 
zadružnih skladiščih. Za manjek in nepravilnosti, ki se 
pri tem ugotove, je odgovorna zadruga^ 

§62. 

Izvoz tobaka bodisi iz monopolnih bodisi iz zadruž
nih skladišč je oproščen plačevanja postranskih carin
skih tâks, tlakarine (kaldrnine) in kakršnihkoli samo
upravnih davščin. 

7. Predelovanje tobaka. 

§ 63. 

C1) Vrste tobačnih izdelkov,. njih sestavo, način pre
delovanja in vkladanja kakor tudi težo odreja monopol
na uprava, njih ceno" pa minister za finance na predlog 
monopolne uprave. 

(2) Na vsaki vkladni enoti za prodajo v državi mora 
biti označena vrsta, količina in cena izdelkov. 

§64. 

Tobačne odpadke sme monopolna uprava prodajati 
in dovoljevati privatnim osebam' njih predelavo za kme
tijske in industrijske namene. 

8. Prodaja tobačnih izdelkov., 

Tobačne izdelke prodaji v drŽavi monopolna' uprava' 
neposredno ali po zakupnikih tobačhe prodaje na ' d e 
belo in po pooblaščenih tobačnih prodajalcih na drobno. 

, .--• § 6 6 : ' 

Prodajne okoliše odreja" po odobritvi ministra za fi
nance monopolna uprava, one pà, kjer ne vrši nepo
sredno prodaje, pa daje v zakup z javno licitacijo za 
dobo do petih let. če misli, monopolna uprava, da je po
nujeni odstotek previsok in da se utegnejo doseči z ne
posrednimi' pogajanji ugodnejši pogoji, ali če prestane 
veljati pogodba pred pretekom zakupnega roka, sme 
dati dotični okoliš v zakup tudi z neposredno pogodbo 
ali si ga pridržati za neposredno prodajo. 

§67. 

Monopolna uprava prodaja tobačne izdelke za gotov 
denar; upravičena pa je, dajati jih na up zakupnikom 
prodaje na debelo 'in prodajalcem na drobno ob pogojih 
in proti jamstvu, ki jih predpiše minister za finance na 
njen predlog. 

§68. ' 

Zakupnik na debelo iinà pravico prodajati tobačne 
izdelke samo prodajalcem na drobno svojega okoliša, 
prav tako morajo prodajalci na drobno kupovati tobačne 
izdelke..samo od,zakupnikov na debelo svojega okoliša, 
odnpsno neposredno od mon ?f'^ p e uprave y okoliših, 
'j^eiÊ:A'îi^Éi^<>V'n^\^'-^s' ;- ;;v: :- * 
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§69. 
i1) Zakupniki tobačne prodaje na debelo in proda

jalci na drobno smejo biti samo oni državljani kralje
vine Jugoslavije, ki uživajo častne pravice, ki v posled
njih treh letih niso bili kaznovani, za monopolna kazniva 
dejanja niti so zaradi teh v preiskavi. , . 

(») Pravico do prodaje na drobno imajo prvenstveno 
osebe, zaščitene po invalidskem zakonu,* za njimi pa si
romašne vdove in otroci umrlih državnih uslužbencev. 

(•) Sadilci tobaka in njih zadruge ne smejo biti 
prodajalci na drobno. 

§ 70. .': : 

(J) Pravico tobačne prodaje na drobno podeljujejo 
in odvzemajo uradi, ki jih odreja monopolna uprava s 
pravilnikom. 

(») Zoper te rešitve je dopustna pritožba na mono
polno upravo. Zoper njeno rešitev ni nadaljnjega prav
nega sredstva. 

(») Pravica do prodaje na drobno velja samo za kraj 
in za prostore, označene v dovolilu. Dovolilo se ne more 
prenašati na drugo osebo niti na drugi kraj niti na drug 
prostor brez pristojne odobritve. 

(\) Tobačna prodaja na drobno se sme vršiti tudi 
z avtomati in z ambulantnimi prodâjalnicâmi. 

(») Izjemoma se smejo prodajati monopolni tobačni 
izdelki gostom v javnih lokalih po odrejeni prodajni ceni, 
toda brez pravice do odstotka za prodajalce na drobno. 

' • ' - • » • ; • • ' 

, §71. 
(*) Prođajalnice na drobno morajo imeti zunaj tab

lico monopolne izdaje, nâ -kateri je državni grb ia na
pis >Prodaja tobakac •'•'"' 

(*) V prodajalnicah na drobno mora biti razobešen 
na vidnem mestu eenovnik tobačnih izdelkov in dovolilo 
za tobačno prodajo na drobno. 

8 72,. 
Niti prodajalec na debelo niti prodajalci na, drobno 

ne smejo tobačnih izdelkov močiti, mešati ali izpróme • 
niti jim vsebino ali obliko vklada. . r , 

§ 7 8 . • - ^ ' ; •• ••: ;... i,:'/* 

Odstotek za prodajalce na drobno odreja minister 
za finance na predlog monopolne uprave 

Monopolna uprava sme, osnavljati v-večjih .mestih, 
kopališčih in klimatskih krajih vzorne prođajalnice in 
prodajati v njih domače in tuje. tobačne izdelke. 

TRETJE POGLAVJE. 

Monopol na cigaretni papir. ч • 

§ 7 5 . • - " - . . • . . - . • : ••<• --r'••••'-

Za cigaretni papir se smatra svilnati papfr, lezak 
pod 30 g na m*, ki je po svojf sestavi in svoji obdelavi 
pripraven za kajenje tobaka. ., .-..,.,v . -

* >Uradni Ust< št. 326/81 iz^.-im,^t3078ftz Ш 
1929./1930, in >Službeni list« št 207/35 Ш \ 1Ö30» 

§ 76. 

(') Monopolna uprava ima izključno pravico, proiz
vajat^ predelovati, uvažati in prodajati cigaretni papir 
vseh vrst: 

.(») Proizvajanje cigaretnega papirja za potrebe v 
državi sme poverjati monopolna uprava začasno tudi pri-., 
vatnim tvornicam ob svojem nadzorstvu in po pogojih, 
ki jih predpiše. 

(3) Proizvajanje cigaretnega papirja za izvoz je svo
bodno, toda je pod nadzorstvom monopolne uprave. 

. § 7 7 . 

Samo cigaretni papir monopolne uprave se sme v 
državi dajati v promet in uporabljati za kajenje. 

§ 78. 

(J) Prodajna cena se odreja cigaretnemu papirju po 
odredbah odstavka (*) § 7. tega zakona. 

•(*) Prodaja cigaretnega papirja se vrši na isti način, 
kakor prodaja tobačnih izdelkov. 

§ 79. 
t1) Svilnati papir, podoben cigaretnemu papirju, se' 

sme izdelovati v državi samo po odobritvi in pod nad
zorstvom monopolne uprave, ki predpiše tudi njegova 
tehnična svojstva. 

(') Papir iz predhodnega odstavka se sme uvoziti 
samo, če ustrezajo njegova tehnična svojstva pogojem, 
ki jih predpiše minister za finance na predlog mono
polne uprave. 

ČETRTO POGLAVJE. 

Monopol na vžigalice, umetne vžigalnike, 
kresilnike in kremene. 

• ' . - . § . . 8 0 . : — : 

(') Monopolna uprava ima izključno pravico pro
izvajati, uvažati in prodajati vžigalice, vžigalnike, kre
silnike in kremene za njih prižiganje. 

(') Monopoma uprava sme dovoliti proizvajanje, 
uvoz in prodajo vžigalic, vžigalnikov, kresimikov in-
kremenov tudi zasebnikom pod svojim nadzorstvom ob 
pogojih, ki jih predpiše, in proti plačilu monopolne 
takse. 

§ 81. 
Monopolna taksa in prodajna cena se odrejate vžiga-/ 

licam, vžigalnikom, kresilnikom in kremenom po odred
bah odstavka (') § 7< t ega zakona. 

: ' •- -:' ': ' § 8 2 . 

Jugoslovanski, državljan, kakor tudi tuji državljan, 
ki etajhio biva y Jugoslavija, je dolžan, če prihaja iz ino*, 
zemstva in ima s seboj en vžigalnik ali en kresjlnik att, 

mjijh dele ali kremene za njih prižiganje, poslati; ali 
prinesti jih v 15 dneh od dne, ko je prestopil mejor ki 

.eni pooblaščenih carinarnic zaradi plačila monopolne 
takse. 

S 88. 
' V^HgalnM za spectalné гпаатЉе varaoetnb sreffljltér 

in njih rezervni dell so oproščeni monopolne takse. Toda3 

'kremeni 'zë'prizigstnjè vžigalnikov.' takih svetilk BO" ïàv#1** 
»ani plačilu monopolne takse. 
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§ 84. 

C) Tobačni prodajalci na drobno-morajo prodajati 
t u di vžigalic ice. (г) Pravico, prodajati vžigalnike in kresilnike \L 
navadne kovine, kakor tudi kremene zanje na drobno 
l r N o samo prodajalci tobačnih izdelkov ua drobno po 
Peciajni dovolitvi monopolne uprave. • 

;. (*) Uvoz vžigalnikov iz dragocenih kovin zaradi 
."* Podaje odobruje monopolna uprava samo imetnikom 
:,;;0brtov, upravičenih za prodajo predmetov iz. dragoce
ni» kovin. 

PETO POGLAVJE. 

Monopol na sol. 

§ 8 5 -
V. (*) Za sol po tem zakonu se smatrajo vse vrste soli,' 

; Л ''alno biva v Jugoslaviji, je dolžan, če prihaja iz ÙW 
- Klopida (>NaCk), neglede na način njih pridobivanja. 
, (*) Izjemno od prednjega se ne smatrajo za mono

polizirano sol one vrste soli, naravne ali umetno pri
javljene, ki imajo v sebi več kot 20%, a manj kot 40% 

:%-:;č levega klorida, če imajo v svoji sestavi druge soli, 
fàli «k s SV0J° prisotnostjo delajo neuporabne za človeško 

'•Ш! ž a l s k o hrano, in če praktično onemogočajo izločanje 
^ s t r a k c i j o ) čiste soli. •-.*•' 

• • % • ' • • . - . • ' § 8 6 - i ' . ' ' ' ' • ' • 

^Ш 1 ) Monopolna uprava ima izključno pravico, proiz-
. ««, uvažati in prodajati sol za človeško in živalsko 
ч а ђ о kakor, tudi za industrijske namene. 
gQ. _(') Za proizvajanje, soli se smatra eksploatacija 

•'••, ö l h rudnikov in izločanje soli iz slanil (slanih voda). 

: ' - ' • ' • ' • • § 8 7 - • • : ' •••.:••••. 

• <lo ^ Р ° г а ° а prirodnih sianic za industrijske namene je 
ó,

 v°ljena samo pod nadzorstvom monopolne uprave in 
D Pogojih, ki jih ta predpiše. 

• •• § 8 8 . , - : : , , . • - • 

. p . Monopolna uprava oddaja v krajinah, kjer Je to. 
rebno, posebne vrste soli za hrano, predelane po 

a ravstvenih potrebah. . . . . . . . , , . 

•-- ' § 8 9 -

hr a Prodajo soli v državi za človeško in živalsko 
jjj, î?° v r |K monopolna uprava neposredno ali po zakup
ac-1 P r°daje soli nà debelo in pooblaščenih prodajalcih 
8 0 1 1 na drobno. 
fina ^odajrie cene odreja po odobritvi ministra, za 
de f 0 0 6 m o n o P o l n a uprava in daje v zakup pravico pró-
5 1 fDa ^ 6 0 6 * 0 v t e n- okoliših z javno dražbo za dobo 
*>dstt ^ e 8PPzna monopolna uprava, da je ponujeni 
ђ ј е '• k Previsok in da doseže z neposrednim, ppgaja-
Рге?- и ^°^ п в з ' 8 е P 0 ^ 6 a l f б е . prestane veljati pogodba 
a

 a potekom zakupnega roka, sme oddati dotični okoliš 
P r o d ^ 8 r e ( l n o P 0 8 P d D 0 ali ga pridržati za neposredno 

(. " •'• § 9 0 . 

I ц а ( j ù^ I î o p o l n a uRrava prodaja sol zakupnikom prodaje 
' 4kft M gotovino; upravičena pa je dajati sol zakup-

•* Prodaje na debelo tudi na up. ob fiogojïh in groti 

jamstvu, ki jih predpiše minister za finance po njenem 
predlogu. 

• § 9 1 . - .: • i - - . . . : - . . - , 

C1) Monopolna uprava sme dovoliti ob odrejenih po
gojih in po vplačilu znižane monopolne takse üvoz soli' 
za zdravstvene, industrijske^ obrtne in kmetijske name-'' 
ne, če take soli ni v državi. 

(*) Istotako sme prodajati monopolna uprava sol, 
ki se proizvaja v državi, za gospodarske namene pii 
znižani ceni. 

• • ' • - • • " " ' • § 9 2 : 

(*) Za potrebe industrije, rudništva, obrtništva in 
delavnosti vobče se mora prodajati sol v denaturiranem 
stanju tako, da se nikakor ne da uporabiti za hrano. 
Način denaturiranja in pogoje za uporabo1 odreja mono
polna uprava. ;• 

(') Soli, označene v § 91. tega zakona in v pred
hodnem odstavku, prodaja monopolna uprava neposred-i 
no v svojih solinah (solovarnicah) in solnih založiščih. 

":> Z/ .'••:-,л-\ - > ! ' ' i i - . 

§93. 
Prodajna cena viseh ; vrst sólinfcakori tudi monopolna 

taksa na sol, ki se z dovolitvijo uvozi v državo, se odreja 
po odredbah odstavka (') § 7. tega zakona. 

8EST0 POGLAVJE. 

Monopol petroleja. 

• '.'.' ': § ? 4 
Za petrolej se smatrajo oni proizvodi destilacije. 

nafte, katrana iz premoga in parafi novega skrilavca, 
kakor tudi podobni proizvod^, dqbljenijjo umejtpi pot̂ , •:, 
ki jim je glavna kemijska sestava .vrsta, ..ogljikovih 
hidratov tekoče konsistence in ki se dajo uporabljat) za, 
razsvetljavo tudi v navadnih svetfljkat 

; . ' . . , . i . _ " - ' ' " • 

§ 95. :.". , -
(*) Monopolna uprava ima izključno pravico, uva» • 

žati, izdelovati in prodajati petrolej'na' debelo. 
(') Monopolna uprava snre dovoliti uvažanje, izdelo

vanje in prodajanje petroleja tudi privatnim podjetjem 
ob svojem nadzorstvu in ob pogojih, ki jih jim predpiše; 
in proti plačilu odrejene monopolne takse. 

: ••. ••- ; § 9 6 . ' • 

N Monopolna uprava predpisuje tehnične pogoje i» 
svojstva, ki jim mora,ustrezati petrolej, uvožen ali pro-

i izveden v državi zaradi prodaje. 

§97. 
Monopolna uprava, sme dovoliti domačim petrolej

skim rafinerijam in njih svobodnim liraniščem, da 
smejo pod .njenim nadzorstvom petrolej denaturirati 'in-
ga prodajati za pogon traktorjev in drugih kmetijskih 
strojev in za-, potrebe ribištva. Pogoje za denaturirahje 

.predpisuje monppolna uprava. Na tak petrolej se pobira 
znižana monopolna taksa. 

Monopolna uprava dovoljuje privatna svobodna hra-
.niŠfca ob pogojih,, ki jih predpiše, 
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§ 99.. 

(•fMonopolne takse na uvoženi petrolej pobirajo 
carinarnice za rafčun monopolne uprave. 

. (*•) Če se pošilja petrolej iz carinarnic y svobodna 
hranilca, pobirajo kontrolni uslužbenci monopolno takso, 
ko se spravlja petrolej. iz Uranišč. 

•.-..(*•) Plačilo monopolne takse n a petrolej, izdelan v 
domačih rafinerijah, se sme kreditirati do najkesneje 
15. dne po preteku meseca, v katerem se je petrolej 
oddal iz rafinerije ali njenega shranišča. Pogoje in 
jamstva za to kreditiranje predpisuje minister za finance 
Da predlog monopolne uprave. 

:':"".". Z.'"...':. ,.:. § ï 0 0 \ Z ',. :Z" '..'• 
:Çè je prodajna cena,.petroleja.-.nesorazm.erno,.visoka. 

po,, cenah na.tujih tržiščih, sme .njirdster za .finance, na; 
predlog monopolne uprave maksimirati.prodajno, ceno 
petroleja na debelo. 

SEDMO POGLAVJE. , 

i.- ; .•• K a z e n s k e odredbe« 

• •"• *"• '"• \ . ' W \'z ..zzz.zZz; 
•*. Z: denarno kaznijo trikratne ,do desetkratne mono

polne takse, prikrajšane ali .-ogrožene, da se, prikrajša, 
s« kaznuje: 

•:• ?1. kdor brez dovolitve monopolne uprave sadi tobak 
(&lè.>; £e ga je .zasadil ;na-tuj«)m ; zemljišču, se kaznuje 
tudi* posestnik zemljišča, če,se.da ugotoviti po dejanskih 
okolnostih, da je za najdeni • tobak vedel ali' moral 

' vedeti^ • "v.< ^^T.:;'',iv-:;y/.;(H'--.i«-;"- •::*.• %->'•-•>'">•'•. ; •'• 
•' ' 2:; kdor neupravičeno 'uvozi;; ïtriàv -predeluje ' aH pre

daja v državi [odstavek (?) § 590 tobak; ' 
: 3. «adilec- tdbaka, če krši odfedbe Ш 23:, odstavka-

( l)y ali-28., odstavka (*>), ali 36, odstavka (•»), ali 52. tega 
zakona; i • •••'•:-•••' ''•••..- . • •'••• :\: •',-., ;;• •••'• ••:•<• 

S 4; poslovodja zadruge ali njeni nameščene,!, 'če 
kršijo odredbe §§ 55. ali 59.,. odstavka ('), ali ,60., od
stavke -('•£, tega zakona. 

5. kdor neupravičeno uvozi,, izdeluje,.predeluje ima 
alf; na.-katerikoli'način-da v propiet cigaretni papir ali 
vžigalice ali umetne vžigalnike afli kresilnike ali njih 
dele ali kremene za njih prižiganje; 

, 6 . kdor neupravičeno uvozi, jp^oizvaja, jma ali,na 
V^terìkòli, naÇin da v proniet sbl; 

/ f. kd,or, uporabi sol. uvoženo pq znižani monopolni 
taksi, ali šol, kupljeno po znižani prpdajni ceni, za.kaj' 
drugega in ne za to. zà kar je'pila namerijeriäj 

";8f.,kdQr predeluje svilnati' papir v 'knjižice' dgafeft 
n^a^-papiVja \ àìi da take knjižice v': promet* ali jih ima' 
aii.irijib., listke uporablja za kajenje;... . 

9."kdor iznese monopolizirane predmete iz svobod
nih shranišč, ne da bi plačal monopolne pristojbine; 

10. kdor odloči snovi, s katerimi so monopolizirani 
predmeti xïenaturirani^" y- -• , •<;}}• '•'"• f ; " ' v \ / : 

11. kdor liporäbi denaturirane montïpoTne '^sedmete 
тл druge namene in ne za one, za katere jih je prejel 
po "znižani ceni; •.•'•'••,'• •• 

.•;r;l-3» M v * Itrši o d r e d b e §§ 82-fl l i $3*. d r a g e g a s tavka; -
tega zaäjsooa. _. • t:Lx ..., •,. ...,,_, " . , :..>..• •. •. 

•' , ,-• - ; > § 1 0 2 : • v : "' •'• 

Z denarno kaznijo od.500.dc> 50.000 dinarjev se 
kaznuje; 1 - ' ^ : '"• 

1. kdor neupravičeno imâ tobačno seme; 
2. kdor neupravičeno ima ali uporablja stròjej| 

orodje ali druge priprave za proizvajanje ali predejo^ 
vanje monopoliziranih predmetov; 

: 3. kdor neupravičeno proizvaja tobačne sadike; f« 
4. sadilec tobaka, če da tobačne sadike osebi, [Ш 

nimà"dovolitve••"za1'sajenje tobaka, ali če krši odredb'èl 
§§ 24:, ali 28., odstavka (2),'ali 30., odstavka ('), ali 44!f 
ali 58. tega zakona; ' ^ 

5. poslovodja zadruge ali njeni nameščenci, če krši j | 
odredbe §§ 54., odstavka (>), ali 61. tega zakona; ' '".-i 

6. prodajalec monopoliziranih predmetov na debejd*t 
če krši odredbe §§ 7., odstavka ( s), ali 68. ali 72. ali' 
78., odstavka (*), ali 100. tega zakona; ••} 

7. prodajalec monopoliziranih predmetov na drobna'*! 
če krši odredbe §§ 7., odstavka.^), ali 68. ali 72. ali 78* 
odstavka ( s), tega. zakona ali če nabavlja sol od drugod; 
ali od zakupnika drugega okoliša, če nima zato posebne' 
odobritve, ali če moči sol ali ji izpreminja.kakovost ali| 
obliko; . ;4 

• 8. kdor neupravičeno izdeluje ali uvozi sviluaiîf 
papir (§ 79.); . ' . ; , ; • • - ' * 

9. kdor krši odredbe § 87. tega zakona. '•! 

§ 103. 4 

j ...C1) Z denarno kaznijo, od 50 do 5.000 dinarjev, é 
• kaznuje: ' , .•$ 

.1. sadilec tobaka, če krši odredbe 3§ 22. ali 23ii; 
odstavka (3), ali 25., odstavka (J), ali 27. ali 28., odstatf 
ka' (»), ali 30., odstavka (2), ali 36., odstavka (3),' ali 5&< 
odstavka i1); ; ' | 

l 2. poslovodja zadruge ali njeni nameščenci, če krši]"* 
l odfedbe §§54., odstavka ('), ali 57.,' odstavkov "('j. ali 
; ('), ali 60., odstavka^1), tega zakona; ' ' , r > ; 
i 3. prodajalec monopoliziranih predmetov na drob^ 
Ino, če krši odredbe .§§ 70., odstavka. (3), ali 71. ali 8&Ï 
i odstavkov p ali ,(6),. ali m | ^ 100. tega zakona: ' . j 
ч 4. kdorkoli krši odredbe 'Џ-ђ,, odstavka (a), tegil 
: zakona in ni kazniv po predhodnem paragrafu teg$ 
j zakona; ' yj 
; . 5. k d o r k o l i ovira k o n t r o l n e g a us lužbenca v izvrŠe?| 
' van ju dolžnosti iz. § 29., ods tavka (l), t ega zakona Ц 
•njegovo r a v n a n j e n i kaznivo po k a z e n s k e m zakonu.-.) '4 

(*) Z denarno kaznijo iz predhodnega odstavka.-
j kaznuje, kdorkoli krši katerokoli odredbo tega zakona/) 
j če nï za to kršitev, že določena kazen, kakor tudi, kdqï^ 
jkoli krši predpise obče veljavnosti, izdane v mejah tegaj 
i zakona zaradi njegovega izvrševanja. ' . ' , ' . ^ 

§104. 

j . j {^MonopoliziEani; predmeti, ki se- zalote ob oàkpP 
'vanju., monopolnih, kaznivih dejanj iz §§101 . ali 1<$. 
) tega zagona, kakor tudi stvari, ki so b i le 'po t rebne '^ 
izvršitev teh kaznivih dejanj, še zasežejo v korist fonđ| 

,za pobijanje monopolnih kaznivih dejanj. "... /\--Y:}»/?f 
• .-s^) Neupravičeno posejane tobačne sadike : 4n ' .mi 
^upravičeno zasajene tobačne rastline,.se uničijo, t a M 
:; tudi vsi ostali zaloteni monopolizirani predmeti, ki eVÄM 
| smejo prodajati niti se dajo uporabiti za monopoln?| 
j Upravo. ... ,i.':^ ,'...•''.: ' • ' ' < , , 

?.'' •(*) €e,'öe ugotovi•• «uà ab se, zasega ptedmeti:tóp -
ŝtErvktf (i)' tega рад-ägräfa neupravičeno ffi s?

e о а п т Ш ^ 
де morejo'yrfiitt,-še Шу govrne,njih ргоДајјаа уУеџпот 

.. . ^ ' s l 
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..§ l o s : •• • ; ; • ; ' • . • ; • .' •-' y 

(l) Ce pri dejanju -zasacenî,,storilec monopolnega 
kaznivega dejanja iz §§ 101. ali 102, .tega zakona m 
•ïnaii' ali če se skita ali če nima stalnega, stanovališča, 

: Pà obstoji sum, da bi pobegnil al^ oteževal preiskavo, 
g Kazni pa ne more plačati ali ne je zadostno zavarovati, 
Ш se pripre in preda najkesneje v 24 urah pristojnemu 

wlastvu. ' . ' . ' . , . 
C) Ob priporu se mora razpravljati monopolno kaz-
dejanje kar najhitreje. ' .'.. 

§ 106. ,', ,.; 

( ^ ; ; . (') Sadilec, ki se kaznuje po §§ 401. ^ali 102.: lega 
j. ^ ° Q a , ne sme dobili dovolitve .za'-заједје. tobaka eno 
^•^•.fietlet po pravnomočnosti kazenske' odločbe, v-kateri 
| ; :

s ^mora to izrecno odrediti. , . ..."• : • ' 
W{i ..№ Odredbe predhodnega odstavka se ne uporab--
ЏгIftjo na sadilca, ki ima od svojega pridelanega ,lobaka 
fe'^upravičeno manj kot 100 g. 
"..'4-; 

¥w'^ e s e ugotovi v poslovanju, zadrug ali • privatnih 
$ј|шВДи'с • ali. delavnic monopoliziranih predmetov kaznivo 
^ШВДе iz §§ 101. ali 102. tega zakona v'takem obsegu, 
| в ogroženi važni državni interesi, sme ustaviti mini-
-twjpßa.'finance na рцеДф£*пј0поро1пе uprave njihovo 
^Ml&vanje začasno ali za vselej, brez pravice do' od

ine, • • . -
§ l o s . ; ••• 

i avJlîàzen prodajalcev monopoliziranih predmetov ,na 
.шМђ iz §§ lpl. ali' Ì02. tega zakona.ima za'posledic 

^ * . ê razveže zakupna pogodba, kazén pródajàlc'ev 
^'^Bopoliziranih. predmetov na' d^nòjz'lstih'paragfa-
•('•ï/v pa, da izgube dovolitev, za predajo" rnonopòliziranih 
S'I^nietov na drobno za eno dò pet let, kar se mora 
^^zènsk i odločbi izrecno odrediti. •'"'• •'"•'''•• ; 

•$£'"••. ;.. ' • .8 1 0 9 - . ' ' • . , . . •/'''".• " 

- Л * Ј О Ce* Je tizvršilo monopolno, kaznivo dejanje več 
•' 'sFc'' 8 ? °^sodi n a kazen vsaka posebej. Na isti na#.n 
''•Ш:• *z4uJejo tudi' zasnovatelji in pomagači monopolnih 
, : . ^ 2 ^ i h . d « j a n j , : ; _ • ;•: •'' : ;. 

>.{«.•' (*) Vsi obsojenci jamčijo solidarno za plašilo izgube 
; # 9 . pričam in prisotnim in ostalih kazenskih stroškov. 

•v/. ' , •'•' ' ;'-'•§'1 1 0-. " : : V ' . . ' : . 
• & ^), Çe storilec md^ûp'û^hega kaznivega dejanja ni 

rSl?i - ^ 6 ' storjeno v hrai, odnosno v obratovalnici ali v 
^ , toriK, ki spadajo k hiši' alî obraiûtfaîniciy takò da 
^y?.a

; ; utegnili • storiti samo domačini ali nameščenci 
j |^,a.^tf^c e> se smatra gospodar (glavar rodbine ali 

ali lastnik obratovalriice za storilca; dokler rie 
•^^nasprotnega. 
voi ^ **r i Pravnih OBebah se smatra za lastnika obïato-

^ 1 ^ njih poslovodja. •'••- • ,'•: '•: '•'•"- '"', 

IUI. •'••'• '•:' Z •' W ^ . • ' • " " • . • . v f / y ' ' \ 
j j ^ y ) Storilcu monopolnega kaznivega dejanja se -od-

Џ' ^^vfeazenpo stopnji njegove, kazensko1 odgaVoVnosti. 
L^i jXP^i odmerjanju viiâino,kazni je iipoštdvttti аГа%$*. 

№$Ш*•$№ starosti, okolnosti, òb katörib ;še, jerkazni-. 
"ijë storlìó; ali fé',storilec kaznivo'dejanje "takoj 
Ш ee Je pjjBébej |^ip/!iyl|al za ШгШех kazni

vega dejanja, ali je.bil oborožen,;;ali je bilo več storilčev? 
in udeležencev, ali se je uprl s silo. državnim organom, 
ko so ga prijeli, ali je prekršil več dolžnosti, ali j * bU 
že obsojen zaradi monopolnega kaznivega dejanja, kakor 
tudi ostale okolnosti,.ki se .morajo smatrati pö svojem 
značaju za olajšujoče ali obtežujoče. r 

(a) Če je kaj ojajšujočih okolnosti.in je krivec.storil 
kaznivo dejanje,po tem zakonu prvič in če gre za ne
znatno količino kateregakoli monopolize ranega predmeta-, 
ki utegne služiti samo za osebni potrošek ali osebno 
uporabo krivčevo, se sme. kazen znižati do ene tretjine 
najnižjega zneska denarne kazni, ki ga ta zakon odreja. 

(4) Ne kaznuje se, kdor ob času storjenega mono,-
pclnega kaznivega dejanja ni dovršil 14 let starosti ali ni 
mogel pojmovati njegovega značaja in pomena z'bò'g du-; 
ševnega razstroja, skaljene zavesti, slaboumnosti ali/du
ševne nerazvitosti. ' ' " ' 

('), če obsojenec ne.plača denarne kazni iz §§ 101. 
ali 102. ali če nima imovine, iz katere bi se dala izvršil
nim potem izterjati,' se" azpremehi vsakih 50 dinarjev 
denarne kazni v en dan zapora. Preostanek poà 50 
dinarji se ne upošteva. 

(s) Zapor sme. trajati najmanj ,en dan, največ pa za 
: kazniva dejanja iz § 1Ö1. tega zakona šest mesecev, za 

kazniva dejanja iz § 102. pa največ 30 dni in sesm«; 
izpremeniti v tejesno delo, po en dan-zapora v en,dan. 
telesnega dela, na način in po pogojih, ki jilr predpisuje 
minister za finance v soglasnosti z ministrom za notrar; 
nje posle in ministrom pravde.- - .. • ^ 

O1) Preiskovalni pripor se odračuni od denarne 
kazni skladno, z, odredbami jodstavka (.^.jtega .paragrafa. 

f.i (•) Za denaimö-tkafeni'/s katerimi'isë'kaziûlife'jo ..ЈДО 
§§.-.101v̂  to^ki'.4!,.-ali,>l02/,4*o.Čki' 5.,.'aii t№:, odStavkUJi^v 
točki 2., tega zakona poslovodja air nameščenci ««fertigte ,̂ 

, odgovarja zadruga. Če se te kazni ne dajo^ izterjatinödf 
. zadruget jih je- izterjati od krivcev, in če/ jih tudi ti'. ne 

morejo plačati,; se jim-.izpremene- denarne kazni i jpo; 
§§,101., točki 4, ali 102., točki 5,v v. zapor po odredbah-

: odstavka <д) tega paragrafa. . . . ••>/ • 
; . (") Denarne kazni po § 103. tega zakona se ne-izpre*? 
minjajo v zaporno, kazen. ... r ... • .. . •*..-..•','>• 

'• x ;';' " ' • ' " ' \ g - i ï s f .
: - . . ' . ' - . • [ ' " : V - - T ; 

Če je storilec kaznivega dejanja iz § 101. tega zakona 
v. povratku in;ni od izvršitve predhodnega kazjnve'gà 
dejanja preteklo'več kot 3> l'età, sé sme орбоаШ»' razen 

. na denarno kazen, tudi iia zapor do 6 mesecev!, ki"se t i* ' 
da izpremeriiti v dènàrhb kazeri. Če se ftiora V "tein .pri
meru izprénleniti tudi denarna kazen, v zapor 'po todred-

;.bah odstavka (»)' 'predhodnega §' 5.. sme tràjâtr "zapor 
kljub iodredbi ..odstavka'•'•(»)."'•• predhodnega paragrafa," ' 

. največ leto dni ' ' ': : : ' " ; ! '••'••'" - • 
• :. . : , 4 . ; ' , p ' .•;- i^v* i ш.•••".;•• ; S ; ; ^ ; : > 

Ovaditeljeva ovadba'se sprejema. bre7,,iakse,;|ine;,j( 
• ovaditèljftvò se čuva v ''tajnosti, če to. zahteva.,,,.; 

: ' - ; . " V ^ - , . ; . ' - " , . : , ; i ; 1 1 5 - . .'•?. - - •..'.•<:.̂ ' /.--i 
PomagaS, ki ovadi ostale! àtórilèé monopolrteea ìwznì-

^vega..dejanja, preden se je odkrilo kaznivo dejajfltjE,'$e"i-
oprošeen vsake kazni po ;bm zakonu., 

' ">" ^ ' ' ' \ v ; " • , ; ^ : - w 7§ : ^ ie : : ' ^ - : \ ^ ' ' У - : ' \ ^ л , , 
- •••' 6ë je nevarnost, da! bi storilec monopolnteea: kazni
vega dejanja 'ubreift&pešil izterjavo ineska po rešitvi* o 
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kazni s tem, da odsvoji svojo imovino, je pristojno obla-
stvo upravičeno, zavarovati izterjanje denarne kazni iz 
njegove imovine. 

§ 117. 
(') Zatiranje in prijemanje monopolnih krivcev, vrše 

po redni uradni, dolžnosti uslužbenci finančne Kontrole, 
monopolnih in carinskih oblastev in uradov kakor tudi 
vsi uslužbenci javne varnosti, ki se smatrajo za lavno 
stra?.o. •. 

(s) Vsak državni ali samoupravni uslužbenec je dol
žan, ovaditi monopolna kazniva dejanja, ki jih opazi, o-b-
lastvom, katerim pripadajo uslužbenci iz predhodnega 
odstavka, 

<s) Ob potrebi so uslužbenci iz odstavka ( l) tega pa
ragrafa dolžni pomagati onemu, ki zasleduje monopolne 
krivce. 

§ 118. 
Za preiskovanje kaznivih dejanj po tem zakonu so 

pristojni glavni oddelki, odnosno oddelki finančne kon
trole. Monopolna uprava erne odrediti v poedlniti prime
rih posebnega preiskovalca. 

§ 119. 
Uslužbenci iz odstavka 0) § 117. tega zakona mo

tajo zaslišati krivce, ki so storili kaznivo dejanje po tem 
zakonu; zapisnik o kaznivem dejanju (dejanski popi9) 
pa morajo takoj odposlati glavnemu oddelku ali oddelku 
finančne kontrole, ki je pristojen za preiskavo, obenem 
z zaseženimi predmeti in stvarmi (§ 104.). 

'"'/• § 120. 

•(*) Na kazni va dejanja po tem zakonu, kl so tudi 
carinska kazniva dejanja, se uporabljajo povsem carinski 
zakonski predpisi. . . . • • . 

(*) O zaseženih monopoliziranih predmetih in stva
reh (§ 104.),' razen vozil ali prenosnih* sredstev, je ob
vestiti najbližjo monopolno ustanovo, ki jih mora spre
jeti in čuvati, dokler ne postane rešitev o kazni pravno
močna. 

§ 121: . 
(') Za razsojo monopolnih kaznivih dejanj je v prvi 

stopnji pristojna finančna direkcija, j ia katere področju 
s e j e dejanje odkrilo, v drugi stopnji pa, na pritožbo 
okrivijencevo, pa krajevno pristojno upravno sodišče, ki 
izpodbijano rešitev odobri, prediligaci, razveljavi ali vrne 
v dopolnitev. ••-.<••, 

(') Pritožbo na upravno sodišče je vložiti po finančni 
direkciji, ki je izdala rešitev o kaznivem dejanju, v 15 
dneh, pri čemer v ta rok ni šteti dneva, ko se je vro
čila, pismena rešitev. Ce je poslednji dan roka dan, ko 
upravno sodišče ne posluje, se podaljša r d i do prvega 
delavnika. Pritožba, ki se preda, pošti v roku kot pripo
ročeno pismo, se smatra za vloženo v roku. 

(*) Postopanje pri upravnem sodišču, je ustoo in 
javno. Na razpravo se morajo pozvati pritožilec, njegov 
branilec, če ga ima, in zastopnik finančne direkcije, ki 
je izdala rešitev. Poaiv k razpravi se mora vročiti naj
tesneje osem dni pred razpravo. Ce pravočasno pozvani 
ne pride, se «pravi razprava tudi brez njega. Ce potrdi 
upravno sodišče izpodbijano rešitev v celoti, poetane ta 
pravnomočna. 

(*) Zoper razsodbo upravnega sodišča, s katero ee 
izpodbijana rešitev izpremeni ali razveljavi, se srne po
dati nritožba na, djžavni svet y. jettn шкм te Sa ША 

način, kakor se vlaga pritožba na upravno sodišče. DržaV-; 
ni svet zavrne ali uvaži pritožbo, brez poziva strank. 

§ 122. 
Spore o pristojnosti med finančnimi direkcijami .re

šuje minister za finance, o pristojnosti med upravnimi 
sodišči pa državni svet. 

§ 123. 
Rešiive (odločbe, razsodbe) o monopolnih kaznivih 

dejanjih se vročajo pismeno. V njih se morajo navajat}: 
dokazi in razlogi, iz katerih se okrivljenec oprašča a'j'ï 
kaznuje. V poslednjem primeru se morajo navesti tudi: 
olajšujoče in obtežujoče okolnosti, ki so se upoštevale 
pri izrekanju kazni, kakor tudi zakonske odredbe, i$ 
katere se rešitev opira. Razen tega se mora v njih oznä; 
citi, koliko znaša zaporna kazen za primer, da se denarna 
kazen ne da izterjati, kakor tudi urad (sodišče) in rpk 
za vložitev pravnega sredstva, takse, določene za №*: 
pravno sredstvo; in urad, kateremu je treba predati pr«** 
no sredstvo. 

§ 124. 
i1) Obnova postopanja zaradi monopolnih, kaznivih;: 

dejanj je dopustna po zakonu o državnem svetu in upra^j 
nih sodiščih, če se. je zoper rešitev finančne direkcije 
vložila tožba na upravno sodišče. '4 

(») Ce se zoper rešitev finančne direkcije ni vložile 
tožba na upravno sodišče in če od pravnomočnosti № 
ženske rešitve še nista minili dve leti, sme odrediti m$ 
nister za finance obnovo postopanja, če se pojavijo Činje* 
nice, ki delajo okrivljenčevo nekrivdo verjetno. Tod# 
tudi v tem priment se ne. da odškodnina za prestano) 
zaporno kazen; od že izterjane denarne kazni pa se. аџц 
vrniti samo oni del, ki je vplačan v fond za pobijanji 
monopolnih kaznivih, dejanj. 

t 

§ 125.. 
(») Kazniva dejanja iz §§ 101. in, 102. tega zakon*| 

zastarajo čez enò leto dni od Izvršitve dejanja, kazniv8| 
dejanja, iz § 103. pa čez tri mesece. Zastaranje se prekin e | 
z vsakim dejanjem, ki je naperjeno zbog storjenega dej*' 
nja zoper storilca zaradi preganjanja, kakor tudi s'teiJijì* 
da se stori katerikoli novo monopolno kaznivo dejanje^ 

(») Izvršne rešitve po monopolnih kaznivih dejahjflfci 
zastarajo čez dve leti po njih izvrsnosti. Rok za. zasW'rj 
ranje izvršnih rešitev prekine: j 

1. sodno kazensko postopanje do pravnomočnost*? 
razsodbe po kaznivih dejanjih, ki jih je storila doti?n8 r | 
oseba v zvezd z monopolnim kaznivim dejanjem; 

2. vsako obročno odplačilo pò § 131. tega zakona; 
3. rešitev o odložitvi kazni, ali o prekinitvi-kazni P$1 

odstavku Ó) § 132., in to za ves čas, za katerega ге%ј 
tev velja; 

4. rešitev o začasni izpustitvi iz zapora po odstavk«^ 
(") § 182. tega zakona, in sicer za vso dobo, oznaSeö&f 
v rešitvi; 

5. vsako dejanje odločujočega in izvršujoc^ega оШ**Ј 
stva, naperjeno na izvršitev kazenske rešitve. 

§126. 
. (*) Krivčeva smrt, ki je nastopila, predenje poet«J*| 

razsodba pravnomočna, prekine vsako nadaljnje pp**^ 
panje zoper njega. 

(') Ce umre krivec, preden se je izdala rei»«* 
kaznivem dejanju, pripadejo zaplenjeni monopolf ' " 
{rodateti ftfidu ад pobijanje aionopoinui kamtarfh 
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( s) Ce umre krivec potem, ko postane rešitev o 
kaznivem dejanju pravnomočna, se izterjajo po rešitvi 
dolžni zneski iz njegove zapuščine.... . 

§ 127. 
(J) Pravnomočno rešitev o denarnih kaznih po mono

polnih kaznivih dejanjih izvršuje obl.astvo (davčno, ob
činsko), ki je pristojno za davčno izvršilno postopanje po 
krivčeveni stanovališču skladno z uredbo o zavarovanju, 
prisilnem izterjevanju in neizterljivosti davkov.* 

(г) Stroške izvršilnega (eksekutivnega) postopanja 
trpi krivec in se izterjujejo ter zaračunavajo skladno z 
uredbo po zavarovanju, prisilnem izterjavanju in neiz-

'• terìjivosti davkov.* 

";••• § 128, 
(') Ko je denarna kazen izterjana, izvrši finančna 

direkcija razpored denarja, ki preostane, ko so se odbili 
°d izterjane denarne kazni redna monopolna taksa, takse 
Po zakonu o taksah kakor tudi stroški, nastali med po
stopanjem, tako-le: ena tretjina pripade ovaditeljem in 
^lotitel jem skupaj, neglede na to,' ali so državni usluž-. 
"«nei ali ne, ostanek pa fondu za pobijanje monopolnih 

' kaznivih dejanj. Če je zalotitelj uslužbenec finančne kon
trole, se mu odbije od njegove zalotiteljske nagrade ena 

''četrtina v korist fonda finančne kontrole. 
i } ; (a) Razporedne rešitve dobe pravno moč, ko jih 
^ odobri monopolna uprava, in zoper nje ni nobenega 
;. Pravnega sredstva. ••• ' 

" ^ , ' ; : ; ' ; § 129.' '''"'• ." ' '• 
.*:% Če se denarna kazen po kazenski rešitvi ne da iz
ter ja t i , mora odrediti finančna direkcija, ki 'je izdala 
•'Rešitev v prvi stopnji, izvršitev kazni z. zaporom. Zaporna 

".' kazen do enega meseca se izdržuje redno v zaporu pri 
spravnih oblastvih, preko meseca dni pa v sodnih zaporih. 

§ 130. 
. Finančna direkcija, ki je odločala o monopolnem 
•;.-. «aanivem dejanju, sme dovoliti, če krivec to zasluži, da 
s .-.odplačaznesek iz razsodbe v mesečnih obrokih, näj-
•,-.'4feeneÎ6 v treh letih od dne, ko je postala razsodba 
pravnomočna. Obročna odplačila za daljši čas sme dovö-

. Ш minister za finance. 

, r - • § 131. . • 

i1) Pričetek izvršitve denarne kazni, odnosno na-
. ^ t t P zaporne kazni sme finančna direkcija, ki je izdala 
- kazensko rešitev, na imvceyo prošnjo in po obrazloženi 

Potrebi odložiti ali pa že začeto izdržavanje kazni pre
cot t i najdalj za leto dni. Za daljšo odložitev ali preki
nitev kazni je pristojen minister za finance. 

(') Če pa je krivec star in onemogel ali je bolan 
fa trajno in neozdravljivo boleznijo ali je duševno obolel 
1 а ;ве to ugotovi e potrdilom dveh državnih zdravnikov, 
8a ame minister za finance oprostiti iadrževanja kasni 
* vselej ali dokler tako etanje traja. 

§182. • 

. Krivec, ki prestaja subsidiarno zaporno kazen, sme 
; J№ ?aeik cas izpuščen iz zapora, бе položi znesek denarne 

*àzni, ođbivši za prestani zapor znesek po 60 dinarjev 
« v s a k d a n . ' . __L.-

* ОДмш mi iU ОД ta k im 

§ 133. 
Državna upravna in samoupravna oblastva morajo 

dajati pravno pomoč zaradi preiskovanja monopolnih kaz
nivih dejanj in za njih reševanje. 

§ 134. 
Monopolna uprava je upravičena, vršiti nadzorstvo nad 

preiskovanjem in izvrševanjem rešitev po monopolnih 
kaznivih dejanjih. 

OSMO POGLAVJE. 

Prehodne odredbe. 

, , -.§135. 
Gotovina obstoječega fonda za zavarovanje sadilcev 

tobaka zoper škodo po toči se izroči Primorski in Zetski 
banovini sorazmerno prispevkom, ki so jih vplačali sa-
düci teh banovin v ta. fond, ko izvedejo te banovine zava
rovanje tobaka po zakonu o obveznem zavarovanju po« 
sevkov in plodov zoper točo z dne 10. februarja 1931.* 

§ 136. 
Z zneskom obstoječega fonda za amortizacijo strojev 

in orodja markarnice je povečati obratno glavnico mo
nopolne uprave. ' ' 

. .. ., • ^ • ' • ' . ' § 137, 
Odredbe §§ 80. in - 81. stopijo v moč, ko prestane 

koncesija po zakonu o .ßW/o nem monopolnem posojilu 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v znesku 
22,000.000 dolarjev in o odstopu pravice, prodajati vži
galice, z dne 22. novembra 1928.** 

• • - - • ' - § 1 3 8 . 

V izvrševanju § 86. preidejo soline v Kreki in 
Simin-Hânu z vso svojo imovino dne 1. aprila 1932. 
v upravo monopolne uprave. 

. .. ••: -§139. . 
Na monopolna kazniva dejanja, storjena preden 

stopi ta zakon v moč, po katerih se do dne, ko stopi 
, v moč, ni, izdala pravnomočna rešitev j je uporabiti mi
lejši zakan. 

.'"'•'.': " ' "•''•' '. ! ' " ! '• § 140. • 
(*) Plačila (kazni, odškodnina, takse in stroški) 

po razsodbah, izrečenih na osnovi naredb člena 81. 
finančnega .zakona za proračunsko leto 1924./1925., čle
na 77. finančnega zakona za proračunsko leto 1926. in 
1927., člena 67. finančnega zakona za proračunsko leto 
1927./1928. in § 56. zakona o podaljšavi veljavnosti do
sedanjih /finančnih zakonov in .zakonov o proračunskih 
;dvanajstinäh so znižana za 90% v razsodbi označenega 
zneska. 

(*) Odredbe predhodnega odstavka je uporabiti na 
,vsa monopolna kazniva dejanja, izvršena do • dne, ko 
stepi ta zakon v moč, neglede na to, aK so do tega 

;4п«)51втгагво}впаг affi ne. ' 
'<(«) Vplačani "zneski po razsodbah, izvršenih pre

den stopi ta zakon v moč, se ne vračajo. 

* >Službeni list« št. 140/27 iz 1. 1Ö31,, . . . . 
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§ 141. 
Odredbe § 125. tega zakona o zastaranju se ne 

nanašajo na kazniva dejanja, storjena, preden stopi ta 
zakon v moč, in na rešitve, izdane, preden stopi ta 
zakon v moč. 

§ 142. 
(') Monopolna kazniva dejanja, ki so prekrški, stor

jena, preden stopi ta zakon v moč, sodijo, če do tega 
dne niso razsojena, v prvi stopnji pristojni monopolni 
inspektorati, odnosno odsek inspekcije monopolne upra
ve; zoper razsodbo teh sme vložiti obtoženec v 15 dneh 
po prejemu razsodbe pritožbo na monopolno upravo. 
Zoper odločbo monopolne uprave ni pravnega sredstva. 

(2) Pritožbe zoper razsodbe finančnih direkcij po 
monopolnih kaznivih dejanjih, ki so prestopki, storjenih 
pred dnem 1. aprila 1927., ki jih vlože obtoženi v 15 dneh 
po prejemu razsodbe, reši v drugi in poslednji stopnji 
monopolna uprava. 

§ 143. 
Nagrade iz fonda za pobijanje monopolnih kaznivih 

dejanj se smejo izplačevati samo po kaznivih dejanjih, 
storjenih izza dne 31. marca 1926. 

§ 144 
Zneski vplačanih kazni po monopolnih kaznivih de

janjih izza dne 1. aprila 1930. se stekajo v fond za po
bijanje monopolnih kaznivih dejanj. 

Končne odredbe. 

(») Ko stopi ta zakon v moč, prestanejo veljati 
zakon o tobačnem monopolu z dne 14. marca 1890. z 
izpremembami in dopolnitvami z dne 26. januarja 1900., 
11. aprila 1902. in 23. marca 1904., zakon o monopolu 
soli z izpremembami in dopolnitvami z dne 23. januarja 
1899., 26. januarja 1900., 29. aprila 1902. in 23. marca 
1904. in zakon o ustanovitvi novih državnih monopolov 
na vžigalice, petrolej, cigaretni papir in alkohol z izpre
membami in dopolnitvami z dne 23. junija 1898., 1. maja 
1902. in 23. marca 1904 

(2) Doslej veljavni predpisi, izdani pa zakonih, 
omenjenih v predhodnem odstavku ('), ostanejo v ve
ljavi, kolikor ne nasprotujejo temu zakonu, dokler se 
ne ukinejo ali ne izpremene na način, odrejen s tem 
zakonom. 

(s) Kolikor se pozivljejo zakoni, uredbe, naredbe, 
pravilniki ali razpisi na predpise zakona o monopolu 
tobaka, zakona o monopolu soli in zakona o ustanovitvi 
novih državnih monopolov, je z njimi: razumeti pred
pise tega zakona. 

(4) Ko stopi ta zakon v moč, prestanejo veljati od
redbe vseh ostalih zakonov, M nasprotujejo odredbam 
tega zakona. 

§ 146. 
Monopolna uprava sme določiti v .pogojih za proiz

vajanje, uvažanje, ,predelovanje in prodajanje monopoli
ziranih predmetov denarne kazni, ki y tem zakonu niso 
določene. Take kazni se izvršujejo po predpisih tega 
zakona. 

§ 147. 
Podrobnejše odredbe za 'izvrševanje tega zakona 

predpiše minister, za finance na predlog monopolne. 

uprave. Minister predpiše monopolno kazensko posto
panje in izdaja vobče predpise za toč^o in pravilno 
uporabljanje odredb tega zakona. 

§ 148. 

Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč čez 
štiri mesece od dne, ko se razglasi v >Službenih no-
vinah«. 

V Beogradu, dne 5. decembra 1931. 

Aleksander s. c. 
Minister za finance 

dr. M. R. Djodjević s. r. 
Videl 

in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. Drag. S. Kojié s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle 

P. R. živković s. r. 

71. 

Mi 
ALEKSANDJSK f., 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
predpisujemo in proglašamo na predlog predsednika 
Našega ministrskega sveta in Našega ministra za notranje 
posle 

zakon 
o ureditvi prometa s filmi.* 

§ i-
Podjetja, ki se bavijo z,uvažanjem filmov.,iz. ino-, 

zemstva ali s proizvajanjem filmov v državi radi daljnje* 
prodaje ali drugega pridobitnega izkoriščanja; -morajo! 
imeti potrebno dovoljenje y smislu odredb, zakona o1 

obrtib, : •. 
Ministrstvo zä trgovino in,industrijo izda dovoljenje 

v sporazumu z ministrstvom za notranje posle in po 
zaslišanju državne filmske centrale.. 

•• • § - 2 . • • • \ ' - ; . 

Najkesneje tekom enega meseca od dne, ko dobi ta 
zakon moč, se mora ustanoviti državna filmska centrala, 
kot posebna ustanova, ki je podrejena ministrstvu za no
tranje posle. Filmsko centralo; tvorijo: > . • 

Sef centralnega prešbiroa pri predsedništvu ministr
skega sveta kot predsednik in po en zastopnik ministr
stev za notranje posle, za prosveto, za trgovino in indu
strijo in za socialno politiko in narodno zdravje kakor 
itudi predsednik udruženja' lastnikov kinematografov v 
kraljevini Jugoslaviji in predsednik zveze proizvajalcev 
filmov v kraljevini Jugoslaviji. Zastopnike omenjenih, 
ministrstev postavljajopristojni ministri iz vrst urad-; 
nltov ' Ш pa: k'vvšt knltuifnih delavcev. '''„-r. 

* >Službene novine, kraljevine , Jugoslavije« z 
1 5. <kcembtft Ш Ц ätov- 2S5/XCiIi/668s 
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• ì ' j ' 

§3. 
Naloga državne filmske centrale je: 
1. da ureja in nadzira uvoz, proizvajanje in promet 

s filmi; 
2. da pospešuje domačo filmsko proizvodnjo in 
3. da podpira s filmom vzgojno in kulturno propa

gando. 

§ 4. 

Sredstva državne filmske-centrale so: 
1. dohodki, določeni v § 8.; 
2. dohodki iz glob, določenih v § 10. in 
3. krediti, določeni v državnem proračunu. 
Za dohodke iz točk 1. in 2. se otvori pri Državni 

hipotekami banki tekoči račun, s katerim razpolaga 
državna filmska centrala za dosego namenov po § 3. 

§ 5 . 

Natančnejše odredbe o organizaciji in poslovanju 
državne filmske centrale, o nagradah njenim članom in 
uslužbencem ter o upravljanju in trošenju njenih sred
stev iz točk 1. in 2. predhodnega paragrafa predpiše mi
nister za notranje posle. 

§ 6-

fa':" Vsi filmi, namenjeni prometni,'se morajo registrirati 
A r i državni filmski centrali. Ta jih izroča v cenzuro in jih 

'-•$$|to vrača lastnikom. 

Za vsakih 1000 metrov uvoženega zabavnega filma 
Oiora uvoznik do konca leta 1933. nabaviti ali proizvesti 
*n dati v promet najmanj 70 metrov, po tem času pa naj
manj 150 metrov filma domače izdelave, in sicer za uvo
d n e neme filme predpisano dolžino nemega filma, za 
Uvožene zvočne filme pa predpisano dolžino zvočnega 
filma. 

§8. 

Uvozniki, ki izjavijo, da pogoja iz prejšnjega рата-
•Stfafa ne morejo izpolniti, morajo za vsak meter doma
čega filma, katerega bi \morali nabaviti ali proizvesti, 
Plačati v korist državne filmske centrale po petdeset di
narjev za neme in po sto dinarjev za zvočne filme. 

§ 9 . 

Kinematografi morajo pri vsaki predstavi predvajati 
po. enega ali več kulturnih filmov z dolžino najmanj 
10% dolžine celokupnega sporeda predstave. Polovica teh 
kulturnih filmov mora biti domač izdelek; 

', S kulturnim filmom še razume film, ki je poučen v 
znanstvenem, prosvetnem, gospodarskem, zdravstvenem, 
8°cialnem, državljanskem in narodnem oziru. Semkaj 
^Padajo tudi poučni dnevnik* i o aktualnih dogodkih. , 

§ io..'!'',"• 
Kdor prekrši odredbe tega zakona, ee kaznuje z 

globo od 5.000—20.000 dinarjev v korist državne filmske 
«entrale. 

* Kazni izrekajo, obča upravna, ablastva E ^ ê stomije. 

§ H. 
Ta zakon dobi moč z razglasitvijo v >Službenih no-

vinah«, razen določb §§ 1., 7., 8. in 9., ki dobe moč tri 
mesece po razglasitvi. 

V Beogradu, dne' 5. decembra 193Ì. 

Aleksander s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje pošle 

P. R. Živkovic s. r. 
Videl 

in pritisnil. državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. Drag. S. Kojić s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle 

P. R. Živkovic s. r. 

Uredbe osrednîe vlade. 

72. 

Na osnovi § 166. zakona o uradnikih z dne 31. marca 
1931. se predpisuje ta-le 

uredba 
o velikosti nagrade dnevničarjem pri 
predsedništvu ministrskega sveta.* 

« . • • , , '• • 

Člen 1. 
DnevniČarji, ki opravljajo zvaničniško službo negle-

de na kvalifikacijo, se postavljajo z začetno mesečno na-' 
grado do 1100 dinarjev. • , .. t • 

Člen 2. 
DnevniČarji, ki opravljajo služiteljsko službo, se! po

stavljajo z začetno mesečno nagrado do 950 dinarjev. 

Člen 3. 

DnevniČarji s strokovno tehnično ali obrtniško kvali
fikacijo se postavljajo, če opravljajo službo, ki ustreza 
tej kvalifikaciji, z začetno mesečno nagrado do 1200 di
narjev. 

Člen 4. 

DnevniČarji s popolno fakultetno izobrazbo, če oprav
ljajo službo, ki ustreza tej kvalifikaciji, se postavljajo z 
začetno mesečno nagrado do 1400 dinarjev. 

Člen 5. 

Po vsakem drugem letu neprekinjene in neoporeč
ne službe se sme zvišati mesečna nagrada, in sicer: 

a) dnevničarjem iz člena 1. za 50 dinarjev; 
b) dnevničarjem iz člena 2. za 40 dinarjev; 

* »Službene novine. kraljevine Jugoslavije« z dne 
â0 t decembra 1931., št. 306/0/746» 
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c) dnevničarjem iz člena 3. za 60 dinarjev; 
c) dnevničarjem iz. člena 4. za 80 dinarjev. 

Člen 6. 
Dnevničarji, ki se zateko na dan, ko stopi ta uredba 

v moč, na delu v službi države z večjo nagrado, obdrže 
dotedanjo nagrado, toda rokovi iz člena 5. se morajo 
šteti od dne postavitve in od najvišje začetne nagrade za 
dotično vrsto službe. 

Člen 7. 

Ta uredba stopi v moč na dan, ko se razglasi v 
>Službenih novinahe 

V Beogradu, dne 21. decembra 1931.; Zak. br. 364. 
Predsednik 

ministrskega sveta, 
minister 

za notranje posle 
P. R. Žirković s. r. 
Minister za finance 

dr. Milorad Đorđević s. r. 

73. 

Izprememba odredbe 
o dravinjskih dokladah za 

duhovništvo vseh konfesij, usvojenih 
z ustavo D. R. br. 88.900/25.* 

Na osnovi člena 49. zakona o draginjskih dokladah 
civilnih in vojaških državnih uslužbencev, upokojencev 
in upokojenk z dne 28. februarja 1922. in člena 2. zako
na o izpremembi zakonskih odredb, s katerimi se pred-

•pisuje zasliševanje ali odločanje ministrskega sveta, od
nosno soglasnost finančnega odbora narodne skupščine, 
je predsednik ministrskega sveta po predlogu ministra 
za finance in po zaslišanju ministra pravde in dveh po 
činu najstarejših ministrov odločil pod št. 87.4Ò1/I z dne 
29. decembra 1931., da se Člen 10. uredbe o draginjskih 
dokladah za duhovništvo vseh konfesij, usvojenih z usta
vo, D. R. br. 88.900 z dne 28. junija 1325.** izpreminja 
in se glasi: 

Člen 10. 
Pravica do prejemanja draginjskih doklad po odred

bah te uredbe ni zavisna od prejemanja nobenih dru
gih prejemkov iz državne blagajne, t. j . duhovništvo smo 
sprejemati draginjske doklade neglede na to, ali preje
ma še osnovne prejemke: plačo, biro, kongruo in temu 
pod. Toda oni aktivni parohijski (župnijski) duhovniki, 
ki dobivajo bire več kot 400 dinarjev na mesec, nimajo 
pravice do osebne draginjske doklade, obdrže pa pravico 
do rodbinske doklade iz Člena 14. te uredbe. Oni aktivni 
parohijski (župnijski) duhovniki, katerih bira ne dosega 
zneska 400 dinarjev na mesec, smejo prejemati polovico 
osebne draginjske doklade kakor tudi rodbinsko dokla-
do iz člena 14. te uredbe, če minister pravde to odobri. 

* ^Službene novine kraljevine Jagoslavije< z dne 
15. januarja 1932., št. ИДИ/14. 

~ >vmm lieu & mm & 11#&. 

Pravica do prejemanja draginjskih doklad ne pri
pada.onim osebam, katerih ostali dohodki ali imovinsko 
stanje so taki, da lahko tudi brez le državne pomoči žive 
tako, kakor se spodobi njih stanu po krajevnih in časov
nih razmerah. 

Ta izprememba velja izza dne 1. aprila 1929. 
Iz občega oddelka ministrstva za finance; dne 29. de

cembra 1931., št. 87.401/1. 

74. 

Odločba.* 
Minister za finance je izdal pod št. 11—145.373 z 

dne 31. decembra 1931. naslednjo odločbo: 
1. Izza dne 1. januarja 1932. se smejo izdajati police 

zavarovalnih družb v naši državi o zavarovanju za živ
ljenje, zoper požar, vlom in druge primere samo v 
dinarjih. 

2. Zavarovalne police, izdane v dinarjih, se ne smejo 
vezati na tujo valutò ali zlato in se tudi ne sme določiti 
v zavarovalni poliči ali posebni listini kakršnakoli klav
zula, ki bi se nanašala na tujo valuto ali zlate dinarje. 

3. Naši državljani se ne smejo zavarovati pri zavaro
valnih družbah v inozemstvu. 

Vsaka prekršitev teh odredh se kaznuje z denarno 
kaznijo po zakonu o kazenskih odredbah z dne 8. okto
bra 1931.,** ovaditelji pa imajo pravico do ene tretjine 
kazni, izterjanih po teh primerih. 

Iz oddelka za državno računovodstvo in proračun; 
v Beogradu, dne 31. decembra 1931.; št. II—145.373. 

75. 

Odločba 
o retaksaciji receptov.*** 

Minister za socialno politiko in narodno zdravje je 
z odločbo od 14. oktobra .1931.,'S. št. 16.363, 

odločil: 
Vsa sporna vprašanja, ki nastanejo pri retaksaciji 

receptov, se morajo predložiti ministrstvu kot nadzor
stvenemu oblastvu v rešitev, Če bi si zbog težavnosti 
kakega primera retaksator ministrstva ne vedel poma
gati, naj se po pristojni poti obrne na komisij za izde
lavo in popolnitev lekatnarskih pristojbin za izjavo in 
dokončno odločbo. 

Iz pisarne ministrstva za socialno politiko in narod
no zdravje v Beogradu. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
13. januarja 1932., št. 9., in z dne 15.. januarja 1932* 
št. 11/III/25. 

** >Službeni list« št. 428/63 iz L 1931. 
*** >Službene novine kraljevine Jugoslavije* z dne 
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76. 

Odločba 
obče seje državnega sveta.* 

Pri obči seji državnega sveta na dan 24. oktobra 
1931. se je sklenila pod št. 39.127/31 odločba, ki se glasi: 

>Po odstavku (') § 123. zakona o uradnikih i:, leta 
1931. pripada uslužbencu odstotek 0-90% za vsakega na
daljnjega pol leta po dovršenih 10 letih državne službe, 
če dovrši bodisi 30 let službe, bodisi 50 let starosti; dru
gače mu pripada znižani odstotek po letih službe, odnos
no po letih starosti.« 

Iz državnega sveta, dne 23. decembra 1931.; 
št. 47.521/31. 

77. 

Ukinitev 
finančnih inšpektoratov.** 

Z rešitvijo ministra za. finance Pov. br. 891 z dne 
| 1 . decembra 1931. so ukinjeni naslednji finančni in
špektorati v: Ogulinu, Osijeku, Ma r i b or u , Somboru, 
Srnedereyu, Kragujevcu, Zaječarju, Štipu, Vranju, Bito-
4u, Kosovski Mitrovici, Plevlju, Dubrovniku, Tuzli, Va-
4evu in Mostarju. Pristojnost jim prestane z dnem 1. ja
marja 1932. 

Iz ministrstva za finance v Beogradu. 

78. 

*** Razpisa. 

Uvozilo ocarinjanje tokomerov. 
.' Na osnovi člena 23. v predlogu zakona o cbči carin
i i tarifi dajem carinarnicam naslednjr 

p o j a s n i l o : 

Tokomere, ki se ocarinjajo kot električni aparali za 
Merjenje in štetje električnega toka po št. 665., točki 3„ 
"vozne tarife, je ocafinjati po tej tar. številki, bodisi da 
Prihajajo kompletni, montirani, bodisi demontirani, če 
»e da v tem poslednjem primeru iz demontiranih delov 
sestaviti kompleten tokomer. 

* >Slnžbene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
a o - decembra 1931., št. 306/C/750. 

** >Službene npVine kraljevine Jugoslavije« z dne 
3 0 - decembra 1931., št. 306/C/753. 

*** >Sluîbene novine kraljevine Jugoslavije«' z dne 
4 deüembjra 1931., Šts ЗО1/ХСДО30, 

Večje število delov, če jih je kaj, se mora prijaviti 
ločeno in ocarinjati po tvarini, iz katere so, in po iz
delavi. 

V Beogradu, dne 21. decembra 1931.; br. 43.331/IV. 
Minister za finance 

i* Mil. R. Đorđević s. r. 

II. 

Odločba o izvozni prepovedi orehovih 
debel. 

Na osnovi člena 13. v predlogu zakona o obči carin
ski tarifi in člena 1. zakona o izpremembi zakonskih 
odredb, s katerimi se predpisuje zaslišanje ali odločanje 
ministrskega sveta, odnosno soglasnost finančnega od
bora narodne skupščine, je izdal minister za finance 
naslednjo odločbo, s katero je izjavil soglasnost tudi 
predsednik ministrskega sveta pod štev. 4986 z dne 
14. decembra 1931.: 

>1. Prepoveduje se izvoz orehovih debel iz tarif, 
štev. 24., točke 1. c), izvozne tarife v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi. 

2. Ta odločba stopi v moč trideseti dan po razgla
sitvi v »Službenih novihah«. 

Iz pisarne ministrstva za finance — oddelka za 
carine; v Beogradu, dne 15. decembra 1931.; št. 42.921/1 V. 

79. 

sa. 
i. 

Uvozno ocarinjanje klobukov iz klo* 
bucine in rastlinskih snovi. 

Zaradi pravilnega осагшјапја po štev. 360., 361., 
362. in 363. uvozne carinske tarife dajem cai namicani 
na osnovi člena 23. V predlogu zakona o obči carinski 
tarifi naslednje 

~ p o j a s n i lo : 

1. Barvani klobuki v obliki zvona iz klobučine, ne-
fasonirani in neprešani, se ocarinjajo po št. 360.,, točki 1. 
ali 2., ali po št. .361., točki 1. ali 2., po tem, ali so na
menjeni za izdelovanje moških ali ženskih klobukov, ka
kor tudi po tem, ali so opremljeni ali ne. Nasprotno se 
ocarinjajo klobuki v obliki zvona aH stožca (štulci), ne-
fasonirani, nebarvani, nelakirani in neprešani, iz klobu
čine, po št. 363., točki 1., kjer so tudi izrecno imenovani. 

2. Barvani klobuki v obliki zvona, nefasonirani in 
nerjrešarii, iz rastlinskih pletilnih snovi, se ocarinjajo po 
št. 362., točki l .a) ali b), ali pa po točki 2.a) aH b) te 
številke, po tem, ali so namenjeni za izdelovanje moških, 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
15. januarja 1932,, šts llßllß^ ' 
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ali ženskih klobukov, kakor tudi po tem, ali so oprem
ljeni ali ne. Nasprotno se ocarinjajo klobuki v obliki 
zvona ali stožca (štulci), nefasonirani, nebarvani, nelaki-
rani in neprešani iz rastlinskih, pletfrlnih snovi, sirovi, po
št. 363., točki 2. a), dočim se ocarinjajo ti klobuki, če so 
beljeni,- po točki 2. b) te številke, in to zato, ker sta te 
dve poslednji vrsti klobukov izrecno navedeni v točki 2. 
štev. 363. 

Klobuki iz št. 363., točke 2., se ne smatrajo za faso-
nirane, t, j . za ocarinjanje je brez pomena, če so izvrše
ni njih robovi oboda s posebnim prepletanjem, da se 
odvrne razsipanje, pa tudi, če bi bili v isti namen po 
robu oboda prešiti z nitjo ali bi imeli šiv iz niti tam, 
kjer se pozneje s prešanjem izdela obod. 

3. Fasonirani, odnosno prešani klobuki, t. j . oni, ki 
jim je dana oblika, v kateri se bodo uporabljali, ki pa 

.drugače niso opremljeni, se ocarinjajo glede na snov, iz 
katere so, kot neopremljeni klobuki. 

S tem razpisom je ukinjen razpis C. br. 8318/929.* 
У Beogradu, dne 4. januarja 1932.; št. 188/IV. 

Minister za finance 
dr. Milorad Đorđević 9. r. 

H-

Odločba o izpremembi št. 537., točke 
l.c), uvozne carinske tarife. 

Na osnovi drugega odstavka člena 1., zakona o iz
premembi zakonskih odredb, s katerimi se predpisuje 
zasliševanje ali odločanje ministrskega eveta, odnosno 
soglasnost finančnega odbora narodne skupščine, in na 
osnovi zakona z dne 18. novembra 1931. o izpremembi 
člena 15. v predlogu zakona o obči carinski tarifi, je iz
dal minister za finance naslednjo odločbo, s katero je 
izjavil soglasnost tudi predsednik ministrskega sveta pod 
št. 5328 z dne 31. decembra 1931.: 

>1. Carinski postavki za pločevino iz železa in jekla, 
surovo (črno), tudi dekapirano in dresirano, pod 1 mm 
debelo, iz š t 537., točke 1. c), se izpreminjate tako, da se 
črka c) te številke in točke glasi: V 

>»c) pod 1 mm debela . . . . ... . 20 16«*. 
2. Ta odločba stopi v veljavo na dan, ko se razglasi 

v »Službenih novinah«. 
Iz pisarne ministrstva za finance — oddelka za ca

rine y Beogradu, dne. 11. februarja 1982.; št. Ö43/IV, 

80. 
i • • 

Otvoritev novih telefonskih zvez** 

Telefonala promet Podčetrtek — z vsemi 
kraji na Madžarskem. 

•Minister za promet Je odobril z odlokom od 27. no
vembra 1931., P. T. štev. 101442, da se otvori telefonski 

* >üradnl list« št. 108/25 iz 1. 1929. 
** >Slu£bene novine kraljevine Jugoslavie« z <lne 

12. decembia f9gl;I St, 291/ХСУД13, 

promet Podčetrtek — vsi kraji na Madžarskem, ki se л 

sme pričeti 10. decembra 1931. 
Pristojbina za navaden razgovor 3 minut kot enota' 

je v korist naše uprave 1*80 zl. f r., za madžarsko upravo 
pa po kraju na Madžarskem, s katerim je vrši razgovor. 

P. T. štev. 101442. — Tz ministrstva za promet (tele-
grafsko-telefonskega oddejika) z: dne 30. novembra 1.931.;, 

Telefonski promet Beograd, Pančevo. Novi 
Sad, Ljubljana in Zagreb—Trnava (češko

slovaška). 
Minister za promet je odobril z odlokom od 27. no

vembra 1931., P. T. štev. 100779, da se otvori telefonski 
promet Beograd, Pančevo, Novi Sad, Ljubljana in Za
greb—Trnava (Češkoslovaška), ki se sme pričeti 10. de
cembra 1931. 

Pristojbina za navaden razgovor 3 minut kot enota 
je 4*05 zl. fr. za promet Beograd, Pančevo in Novi 
Sad—Trnava, za promet Ljubljana in Zagreb—Trnava 
pa 4-35 z i fr. 

P. T. štev. 100779. — Iz ministrstva za promet (tele-
grafsko-telefonskega oddelka) v Beogradu, z dne 2. de
cembra .1931. 

Telefonski promet Rimske Toplice—Graz in 
Dunaj (Avstrija). 

Minister za promet je odobril z odlokom od 27. no
vembra 1931"., P. T. štev.99876, da se otvori telefonski 
promet Rimske Toplice—Graz in Dunaj (Avstrija), ki se 
sme pričeti 10. decembra 1931. 

Pristojbina za navaden razgovor Rimske Toplice—* 
Graz je 2-70, za Rimske Toplice—Dunaj pa 3-45 zl. fr. 

P. T. štev. 99876. — Iz ministrstva za promet (tele-
grafsko-telefonskega o.ddelka) z dne 30. novembra 1931. 

m 
Znižanje pristojbine 

za telefonski promet Tržič-Portschach 
am See, Ferlach in Unterbergen (Av' 

strija).* • • N 

Minister za promet je z odlokom od 27. nowmfarët 
tega leta P. T̂  štev. 102185, odobril, da se zniža na zahtevo 
avstrijske uiprave pristojbina za navaden razgovor 3 mi
nut kot enote v telefonskem prometu Tržič—Portsonaolv;. j | 
am See, Ferlach in Unterbergen (y Avstriji) iin da eé 
pobira od 1. decembra tega leta namesto 270 samo 1 ^ . 
Zl. «Г. ; ' •'••• 

Pi T. štev. 102185. — 1и mMstrstva za promet (tele* 
graSsko-telefonskega oddelka) od 27. novembra 19S1. 

* »SluŽb'ene novine Kraljevine Jugoslavije* -a dne №4 
12. decembra 1931., št. 291/XCV/?12. ... ^ 
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Banove uredbe. 

82. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932, 

Objava. 
Občina Cezanjevci, v srezu ljutomersko-radgonskem, 

°o pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu*: v 
l ôtu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od-100 1 vina Din 30-—, 
h) od 100 1 piva Din 30-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 11. januarja 1932. 

H- No. 31522/1. 

Objava. 
Občina Dob, v srezu litijskem, bo pobirala od dneva 

«glasitve v »Službenem listu«-v letu 1932. naslednje 
finske trošarine: 

a) od 100 1 vi.na Din 100'—, 
' b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—, 

c) od 100 1 piva Din 100-—; , •'.. 
, č) od hI stopnje alko'hola špirita, žganja,, likerja, 

тОД1а ili konjaka'Diu 5-—. v 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 11. januarja 1932. 

'XI-.No.. 31628/1. 

Objava. 
Občina Hardek, v srezu ptujskem, bo pobirala od 

^eva razglasitve v »Službenem lisiu« v letü 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, : л 
^Л'--.ђ).,ос1 1001 vinskega mošta.Din .50'—. , 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
TT dne 12. januarja 1932. 
u - No. 30098/1; . 

• Objava. 
Občina Krčevina, v srezu ptujskem, bo pobirala v 

6,411 1932. naslednje občinske trošarine: 
a ) od 10Ò 1 vina Din 30-—, 
b) od 100 1 vom&kega molta Din 30-—. 

^ ^ ј в т в к ^ banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
T T „ ' ; ;- ,;' ' dne 12. jaauar ja : 190*2, "..-, ' 
u' No. 30584/1. 

« 

Objava. 
*•> ОШца. Lïvold, v srezu'kočevskem, .;b'p pofcirala-od 

J S ^ a Taz«lasitve v »Službenejn listu« v letu 1932. na-, 
^ ^ ^ о ћ д и ш к е teoaai-dae: 

a) od 100 I vina Diu 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din SO1—, • 
c) od 100 ! piva Din 50-—, ;[_ 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, tikerja, 

ruma in konjaka Din 5-—, ' "]' 
d) od 100 kg uvoženega mesa vseh. vrst Din 10*'—.-. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,, 
dne 12. januarja 1932. 

II. No. 30277/1'. • ' 

Objava. 
Občina Marija Reka, v srezu celjskem, bo pobiral 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine. - • - '• 

a) od 100 1 vina Din 100"—, ; . . ' . . • 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50'—, Г;- ; 

...c) od 100 1 piva Din 25-—, .; , , 
č) od hI .stopnje alkohola špirita, žganja^ likerj*, 

ruma in konjaka Din 10:—, >-•...•:.'•.'.. 
d) od 100 1 eadnega mošta Din 2б'—, 
e) od goveda nad l letom Din 25-—,-.. . -.•';•' 
f) od goveda pod 1 letom Din 15:—,; 
g) od prašičev Din IS'T— . . .. • • 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 11. januarja 1932. ^ •'' 

II. No. 31568/i. . 

Objava. 
Občina Predosîjej'.v -srezu kranjskem, bo 'pobÌraìa('óa 

dneva razglasitve, v »Službenem listu« v'jetu'1032.vìa**" 
slednje občinske trošarine: '. <•••>•"•$:•,••• » V " 

a) od 100 1 vina Din 13Ó-—, ..;":.'.. . .•/•. 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25-—, -/• ••• , "•'• 
c) od; 100 I piva DJn 8Ó-—, ''-"• •"'• • -:: • ' 
č) od hI stopnje alkohola špirita, 'žganja-,•« Hkerja, 

ruma in konjaka'Din 6"—. i •> «' -, -:.' 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v.';LJÄbjjan.i, 
dne 11. januarja 1932. 

II. No. 31180/1 ' " " ' •''' • ';" ; 

. . . , \\ . I, : _ J- • 

Objava« !, v .: 
Občina' Pušenci, v srezu ptujskem, b1^ pobiral'^ '•>$:-. 

dneva razglasitve .v..»Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: -

a) od .100 1 vina Din 50-—, л : 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v LJubljani; 
dne 12. januarja 1932. 

II. Nd.y30373/1/ : . • '.:.,-•;-.-.. ••• 

Objava . , •'\.r'•'•'• 'Ï 
Občina Runeč, v srezu ptujskem, bo. pobirala od dne-

iVa razglasitve v »Službenem lisfù^1. y lètu 1932. nasled
njo ©Wins.}«) J trošarino: "'•. 

od 100 1 vina Din 50-—. 

Kraljevska banska upfavd bratske banovine v Ljûj&ljani,' 
dne; 12. . januaija-iîâi 

II, No, 30585/1, • ;..i.•:.--, • 

f, >j л 

Е&&Л.,. 
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Objava. 
Občina Sele, v srezu slovenjgraškem, bo pobirala od 

dneva- razglasitve v »Službenem listuc v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100"—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100*—, 
c) od 100 1 piva Din 20-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din T—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani, 

dne 11'. Jančarja 1932. 
II. No. 31196/1. 

Objava. 
Občina Sp. Nova vas, v srezu mariborskem-desni 

breg, bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem 
listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine:. 

a) od 100 1 vina Din 75-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma. in konjaka Din 5'—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 2ó-—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 10*—, 
f) od goveda po4 1 letom Din 10-—, 
g) od prašičev Din 10-—% 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 1б. januarja 1932. 

IUNo. 30302/1. i 

Objava. 
Občina Sv. Tomaž, v srezu ptujskem, bo pobirala v 

letu 1932. naslednje občinske trošarine: 
a) od 100 T vina Din 60'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60*—, 
c) od 100 1 piva Din 60*—, 
č) od al stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 12. januarja 1932. 
II. No. 30299/1. 

. Objava. 
Občina Sv. Urban, v srezu ptujskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 70-—, 
b) od 100 I vinskega mošta Din 70«--, 
c) od IGO 1 piva Din 40—, 
Č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Ђт 7*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 12. januarja 1932. 
II. No. 30589/1, 

Objava. 
Občina Sardinje, v srezu ptujskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: , 

a) od 100 1 vina Din 50*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 12. januarja 1932. 

II. No. 30365/1. 

Objava. 
Občina Vičanci, v srezu ptujskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 80-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 80*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 11. januarja 1932. 

II. No. 30197/1. 

Objava. 
Občina žalna, v srezu litijskem, bo pobirala od dne

va razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. nasled
nje občinske trošarine: 

. a) od 100 1 vina Din 75-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25'—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljaui, 

dne 11. januarja 1932. 
II. No. 31397/1. 

Objava. 
Občina Žerovinci, v srezu ptujskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25*—, 
c) od 100.1 sadnega mošta Din. 5'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani; 
dne 11. januarja 1932. 

II. No. 40/1. 

83. 

Razne objave 
iz „Službenih novin". 

Številka 292 z dne 13. decembra 1931.: 
S srebrno medaljo za državljanske zasluge: Bobnar 

Andrej, posestnik v Cerkljah pri Kranju, Bern Matevž, 
preužitkar v Cerkljah pri Kranju, Kern Janez, poiett* ' 
nik y Cerkljah pri Kranju, Kuhar Jo2e!2 greužitkar $: 
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Cerkljah pri Kranju, Kepic Jožef, posestnik v Gradu, 
Likozar Jožef, posestnik v Cerkljah pri Kranju, Robas 
Jožef, posestnik v Cerkljah pri Kranju, Škofic Franc, 
Posestnik v Cerkljah pri Kranju, Cempre Anton, posest
nik v Cevici, Mihevc Franc, tesar v Martinhribu, Slabe 
Martin,, delavec v Dol. Logatcu, Ribič Franc, mizar, v 
Pobrežju, Markovič Franc, kovač y.Gor. Gradišču, Mar-
kovič Ivan, kovaški pomočnik v Gor. Gradišču, Muška 

-; Prane, mizar v Toplicah, Strajnar Ivan, poljedelec v Gor. 
Gradišču, gober Ivan, kovač v Toplicah, Urbančič Franc, 
kmet v Toplicah, Vidmajer Franc, orožnik v pok. na 
R a H Bambič Ivan, kmet v Travniku, Bambič Ivan, 
kmet na Hribu, Boncelj Anton, posestnik v Spod. Dup-
ijah, Boncelj Mihael, posestnik v Zgor. Dupljah, Jelar 
Tomaž, posestnik v Zadragi, Kuhar Jožef, mizar v Zgor. 
Dupljah, Pavlin Jurij, posestnik v Spod. Dupljah, Ra
kove,, Franc, posestnik v Zgor. Dupljah, Šolar Franc st., 
mizar v Zadragi, Sparovec Anton, posestnik v Zadragi, 
Stular Jožef, .posestnik v Spod. Dupljah, Teran. Jožef, 
Posestnik y Zgor. Dupljah, Zaplotnik Alojzij, posestnik 

Š £ Zagradi, Završnik Karel, šolski upravitelj v pok. v 
'V pranju, Turk Anton, delavec na .Verdu, Znidaršič Igna

ri» posestnik na Verdu, Medved Mihael, posestnik v 
Latkovi vasi, Leskovšek Štefan, posestnik v Letušu, 
Oštir Franc, posestnik v Letušu, Pader Jožef, posestnik 

•% If^61"^11' R e m i c Florijan, posestnik v Letušu, Travner 
•^ Mihael, posestnik v Letušu, Cimperšek Franc, posestnik 

t' Л . Sevnici, Deržič Josip, čevljar v Velikem Obrežu, Ger-
v feviČ Tvari, mizar v Velikem Obrežu, Kopinč Franc, mi-

S v Velikem Obrežu, Koritnik Franc, slikar v Sevnici, 
^ovačič Mihael, trgovec v Dobovi, Kramar Josip, po
m n i k v Velikem Obrežu, Lednik Rudolf, mizar v Sev-
^ci, Pinterič Franc, ključavničar v Brežicah, Smrekar 
*Уап, kovač v Velikem Obrežu, 'Stopar Ivan, zidar v 

.. Sevnici, škvarč Josip, posestnik v Velikem Obrežu, To-
Porišič Ivan, posestnik v Velikem Obrežu, Zaje Ivan, 
Posestnik v Velikem Obrežu, Boldin Fran, posestnik v 
gomilskem, Božič Blaž, posestnik v -Gomilskem, Božič 
Pl'&n, posestnik v Gomilskem, Brvar Anton, mizar na 
/danskem, Debelak Josip, delavec v Arji vasi, Golob 
I v an, čevljar na Vranskem,..Jan Robert, mizar v Arji 
V asi, Lednik Vinko, prevžitkar v Arji vasi, Marolt Ma-
•JÌV,mizar, v Arji; vasi, Pečevnik Miha, posestnik na 
vranskem, Piki Anton, delavec y Arji vasi, Piki Franc, 
Posestnik v Gomilskem, Piki Matija, kovač v Brodah 
Pri Vianskem, Cetter Ivan, šolski upravitelj v Gomil-
s k e m , Deleja Franc, posestnik v Mozirju, Usar Franc, 
Posestnik, Ljubna pri Mozirju, Blažič Ivan, posestnik 
^•Vodicah, Burnik Mihael, zidar v Vodicah, Cerar 
{?maž, delavec v Trnovi, Erce Franc, posestnik v Vo-
w>cah, Gubane Franc, posestnik v Vodicah, Jamšek 
^.ranc, posestnik v Dolah, Keršič Ivan, posestnik v 
.Vodicah, Koželj Josip, posestnik v Vodicah, Kumar 
*Г аПс, posestnik v ;t>ftiji, Pire Ivan, poštni usluž
benec v Vodicah, Sodnik Ivan, posestnik v Bukovci, 
sušnik Anton, delavec v Domžalah, Šinkovec Fran, ko-
V a c v Dolah, Tihel Janez, kovač v Plesu, Učakar Franc, 
Posestnik v Moravčah, Vidmar Franc, kovač v Domža-

a h ' Mesojedec Anton, posestnik v Vidmu, Perko Anton, 
gostilničar v Zdenski vasi, Bajželj Jakob, posestnik v 

| ^'ražišču, Benedik Josip, posestnik v Stražišču, Hafner 
I rifnC' P 0 ^ ^ sluga v Stražišču, Kodrič Josip, tovarniški 
| aelavec v Stražišču, Lužar Mihael, hišni posestnik v 
k *- r a niu, Mlakar Josip, posestnik v Vogljah, Molj Janez, 
I K S t n i k v Vogljah, Molj Mihael, posestnik v Vogljah, 

^ «fanez, fcoeestpjk Ï Vogljah, Zumane Eacpl, £osest-

nik v Kranju, Žerovnik Franc, posestnik v Vogljah, Cer-
ničič Franc, posestnik v Kostanjevici, Košak Anton, po
sestnik v Kostanjevici, Košak Jožef, sedlar v Kostanje
vici, Koretič Martin, posestnik v Kostanjevici, Knez To
maž, tesar. v Trbovljah, Naglav Juro, rudniški kanclist 
v Trbovljah,'Prašnikar Alojz, rudar v Trbovljah, Pun-
gerčar Franc, krojač v Trbovljah, Škrabar Franc, kolar 
v Trbovljah, Adamčič Janez, posestnika sin v Šmart-
nem, Groznik Franc, posestnika'sin v šmartnem, Brajer 
Franc, krojač v Jezici, l^rvân J P ^ e r j ^ l a v ^ ^ 
ni_£°3n5--d°-fe a A Hvaštja~'Tran; železničar v/Savijah, 
o"rjcT~3ežica*i Lenasi' Fran, mizar na Glineah, -Malavašič 
Anton, mizar^^a-'tïlmca^rS-m^'^LlîrjhT posestniF'V 
KT^^mtT'Tran3eTežničarski čuvaj, v. Žalni, Tplmajner 
Albin, tovarniški delovodja y Vevčah, Zjojrmkan_£ranç, 
posestnik v Mostah, Dlouhi Karel, usnjar v Orehovem* 
Fürst Г-..'ol, gostilničar v Apačah, Hötzl Rudolf, pek v 
Apačah, Kranzelbinder Alojz, posestnik v Apačah, Kro-
bath Leopold, posestnik v Apačah, Majer Franc, posest
nik v Konjišču, Neubauer Leopold, posestnik v Zibercih, 
Platzer Franc, posestnik v Zepovcih, Potočnik Simon, 
posestnik v Apačah, Woner Alojz, posestnik v Apačah, 
Žižek Jakob, posestnik v Apačah, Antončič Jakob, mizar 
v Podcerkvi, Cempre Anton, posestnik v Dol. Logatcu, 
Drobnič Franc, posestnik v Vel. Blokah, Špatemblek 
Matija, posestnik v Dolenji vasi p. Mariboru, Grašič Pe
ter, posestnik v Razvanju, Grm Blaž, železničar v pok. 
v Razvanju, Kozar Simon, posestnik v Razvanju, Lubajn-
šek Herman, ključavničar v Razvanju, Mešiček Anton, 
posestnik v Razvanju, Novak Ivan, posestnik v Razva
nju, Pukel Martin, posestnik v Razvanju, Rot Mirko, po
sestnik v Razvanju, Aleks Mihael, viničar. y Bresternici, 
Fras Avguštin, preužitkar pri Sv. Lenartu v SI. gor., 
Hass Jurij, posestnik v Kamnici, Herbst Karl, dimnikar 
pri Sv. Lenartu v SI., gor., Hernah Martin, posestnik v 

j Selnici, Hiršch Karel, kovdč v Selnici, Krois Vincenc, 
. tesar v Rošpohu, Lepenik Henrik, zidar v Kamnici, 

Scharz Martin, posestnik v Kamnici, Danč Ljudevit, po-
: sestnik v Hodošu, Eöry Evgen, posestnik v Hodošu, For-
: jan Aleksander, posestnik v Hodošu, Kuzma Mihael, 
' mlinar v Pužavcih, Konje Janez, posestnik v Hodošu, 
Laso Mihael, posestnik v Hodošu, Šek Ljudevit, posest-

, nik v Hodošu, Lužar Florjan, posestnik v Ivanji vasi, 
Parkelj Jakob, posestnik v' Mirni peči, Tvrdy Rihard, 

' železniški poduradnik v pok. v Novem mestu, Ahej Mi-
'' hael, čevljar v Vuhredu, Čadež Anton, pismonoša v 

Guštanju, Mori Anton, tovarniški mojster v Ravnah, 
: Zgerm Franc, posestnik v Vuhredu, Tacol Ivan, rudniški 
i paznik v Mežici, Arh Mihael, posestnik v Boh. Bistrici, 
i Baštolc, Josjp, pek v Mojstrani, Blaznik Jožef, žebljar v. 

Kropi, Cerne Janez, čevljar v Zg. Gorjah, Debeljak 
Franc, verigar v Kropi, Haiižic Josip, slikar v Ljubnem,. 

, Krivic Janez, čevljar v Ljubnem, Markovič Ivan, pečar 
] v Ljubnem, Matjaš Andrej, rudar v Ratečah, Novak Ja

kob, posestnik na Jesenicah, Pogačnik Josip, čevljar v 
Ljubnem, Praprotnik Josip, čevljar v Ljubnem, Skumovc 
Alojzij, tovarniški delavec na Jesenicah, Skumovc Ja
nez, posestnik v Zg. Radovni, Skumovc Peter, delavec 
v Dovjuv Torkar Janez, delavec v Boh. Bistrici, Terdina 
Janez, delavec v Kropi, Vari Anton, mizar v Kropi, Žu
žek Franc, klepar na Bledu, Zvan Simon, žel. delavec v 
Boh. Bistrici, Falle Franc, ..čevljar v Slovenjgradcu, Gams 
Josip, delavec v Šmartnu pri Slovenjgradcu, Katz Ivan, 
posestnik v j-jmartnu pri Slovenjgradcu, Kolman Ivan, 
posestnik v Šmartnu pri Slovenjgradcu, Kristan Ivan, 
posestnik x SloveujgradcUj Meža Fran, čevljar y Slo-
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venjgradcu, Egger Henrik, sedlar v Mariboru, Erti Mar
tin, dimnikar v Mariboru, Šurkalovič Štefan, bravarski 
pomočnik v Mariboru. 

Številka 293" z dne 14. decembra 1931. 
Z odlokom ministra za socialno politiko in narodno 

zdravje od 30. novembra 1931., O. štev. 20563, je bil 
postavljen za administrativnega uradnika državne bol
nice za duševne bolezni v Novem Celju v VIII. položajni 
skupini z mesečno plačo Din 730*— in s položajno dokla-
do Din 400-— M a n f r e d a A n t o n , administrativni 
uradnik obče državne bolnice v Ljubljani z istimi 
prejemki. 

Številka 295 z dne 16. decembra 1931. 
Prepoved uvažanja in razširjenja. Ministrstvo za 

notranje posle je z odlokom od 7. decembra 1931., I. 
štev. 40889, prepovedalo uvažati v našo državo in v njej 
razširjati časopis »Glasul Minoritatilor«, ki izhaja v nem
škem (najbrže: v rumunskem — op. ur.) jeziku v Lugo-
šu (Rumunija). 

Prepoved uvažanja in razširjanja. Ministrstvo za no
tranje posle je z odlokom od 7. decembra 1931., I. 
štev. 40890, prepovedalo uvažati v našo državo in v njej 
razširjati list xRude Pravo«, ki izhaja v češkoslovaškem 
jeziku v Pragi. 

Številka 296 z dne 17. decembra 1931. 
Njegovo Veličanstvo kralj je postavil: z ukazom od 

31. oktobra 1931. pri kraljevski banski upravi v Ljub
ljani za banskega šolskega nadzornika s pravicami urad
nika IV. položajne skupine 2. stopnje S m i č i k l a s a 
P e t r a , šolskega nadzornika pri istem oddelku in urad
nika V. položajne skupine z 2. periodskim poviškom; pri 
Narodnem gledališču v Ljubljani za direktorja drame s 
pravicami uradnika IV. položajne skupine 2. stopnje 
G o l i o P a v l a , direktorja drame istega gledališča -in 
uradnika V. položajne skupine; za člana s pravicami 

^uradnika VII. položajne skupine H'abiča F r a n c a in 
R u s a F r a n c a , člana istega gledališča in uradnika VIII. 
položajne skupine. 

Minister za socialno politiko in narodno zdravje je 
razveljavil z odlokom od 3. decembra 1931., O. št. 21069, 
odlok ministrstva od 25. junija 1931., O. štev. 11861, s 
katerim je bil postavljen Saje J o s i p , dotedanji urad
nik banovinske splošne bolnice v Ljubljani v 4. skupini 
II. kategorije, za arhivskega uradnika oßce državne bol
nice v Ljubljani v X. položajni skupini s plačo mesečnih 
Din 475.—; navedeni odlok se nadomešča s tem odlokom, 
s katerim se imenovani postavlja; odnosno prevzema v 
državno službo za administrativnega uradnika obče 
državne bolnice v Ljubljani v IX. položajni skupini s 
plačo Din 575-— in s položajno doklado Din 300-— 
mesečno. 

Številka 298 z dne 21. decembra 1931. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 22. no

vembra 1931.J III. štev. 65141, so postavljeni: za sreskega 

načelnika IV. skupine 1. stopnje sreza brežiškega < 
dr. G r e g o r i n Alojz, sreski načelnik IV. skupine 
2. stopnje istega sreza; za sreskega načelnika IV. sku
pine 1. stopnje sreza kranjskega dr. O g r i n F r a n , 
sreski načelnik IV. skupine 2. stopnje istega sreza: za • 
sreskega podnačelnika V. skupine sreza kamniškega 
dr. F o n S. V l a d i m i r , sreski podnačelnik VI. skupine 
istega sreza; za sreskega podnačelnika V. skupine sreza 
novomeškega K r a j š e k Anton, sreski podnačelnik VI. 
skupine istega sreza; za sreskega podnačelnika V. sku
pine sreza ptujskega dr. B r a t i n a Zvonko, sreski pod
načelnik VI. skupine istega sreza; za sreskega podnačel
nika V. skupine sreza konjiškega D e r e a n i D o m i n i k, 
višji pristav VI. skupine istega sreza; za političnounrav-
nega sekretarja V. skupine sreskega načelstva ptujskega 
M a h n i č R a f a e l , višji pristav VI. skupine istega 
sreza. 

Številka 299 z dne 22. decembra 1931. , 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. no

vembra 1931., III. štev. 66332, je bil upokojen F o r č e -
s i n Ivan, političhoupravni sekretar VI. skupine pri 
sreskem načelstvu v Celju, s pravico do pokojnine, ki 
mu pripada po službenih letih. 

Prepoved uvažanja in razširjenja. Ministrstvo za 
notranje posle je z odlokom od 12. decembra 1931.. I. 
štev. 41459. prepovedalo uvažati v našo državo in v njej 
razširjati list »Grazer Tagblatt«, ki izhaja v nemškem 
jeziku v Gradcu. 

Številka 303 z dne 26. decembra 1931. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 12. de

cembra 1931. je bil upokojen B o n a č I v a n , pregledo-
valec računov VI, položajne skupine krajevne kontrole 
pri finančni direkciji v Ljubljani, s pravico do pokoj
nine, ki mu pripada po službenih letih. 

Številka 304 z dne 28. decembra 1931. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 12. de

cembra 1931., O. štev. 22481, je bil postavljen za šefa 
državnega zdravilišča za tuberkulozo v Topolšici v V. po
ložajni skupini z mesečno plačo Din 1450*— in položajno •; 
doklado Din 800-— mesečno dr. Sav ie Vaso, primarni. > 
zdravnik istega zdravilišča v VI. položajni skupini. 

Minister za promet je odločil z odlokom od 11. de- /> 
cembra 1931., da se premestita po potrebi službe: Roz
m a n J a n e z , prometni uradnik VIII. položajne skupine. • 
postaje Jesenice, v postajo Maribor, glavni kolodvor,. 
L e n g a r Anton, pomožni prometnik X. položajne sku
pine postaje Moškanjci, v postajo Ponikva; na prošnjo:. .; 
P a v š e r Alojz, pomožni prometnik X. položajne sku-; • 
pine postaje Ponikva, v postajo Veržej za šefa; S e d e l , 
F r a n č i š e k , prometni uradnik VIII. položajne skupino ; 
postaje Maribor, glavni kolodvor, za šefa postaje Velenje;4 ; 
Medic F r a n c , prometni uradnik VIII. položajne sku^ 
pine postaje Sevnica, za šefa postaje Rogaška Slatina.:-.;. 

Izdaja kraljevska banska uprava «Dravske banovine; njen predstavnik In urednik: Pohar Robert v Ljubljani, 
©ska ia zalaga: ЗНакахпа >Merkurt x LJubljani j njen gredstavnik; Otmar MMlek s Ljubljani. 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BAISKE UPRAVE DRAVSKE BA10VME 
Pri loga k 6. kosu letnika III. z d n e 23. januarja 1932. 
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h Razglasi kraljevske 
iu .banske uprave 
VNo-46/48- i~ 

ìNgled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

o d 16. decembra do 21. decembra 1931. 
S h» I n ^ k ' ministrstva za narodno zdravje 

i •"fr 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Ljubljana, dne 28. decembra ^931. 

Kraljevska banska пртата Drarske 
, banovine v Ljubljani. 

• • • • ; ' * • . : : 

VI. No. 45/49 390 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 22. decembra do 31. decembra 1931. 

Po naredbi ministrstva ga narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne 21. marca 1030. 
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' • — 

— 
— 

1 
4 

б 

— 
— 
Z 
-

3 
i 

i 

б 

Skupina tiiuznih bolezni. 

Celje ' . 
Dolnja Lendava 
Konjice . . . 
Logatec . . . 

41'IIIHIIM (srez) 
Ljubljana (mesto) . 
Maribor desni breg 
Ptuj 
Slovenjgradeo 

Oriža — Dysentcria 

Dolnja Lendava 
Logatec 
Ljubljana (srez) 
Novo mesto 

Škrlatinka..—-Scarlatina. 

Brežice . . , , 
Celje . . . . , 
Celje (mesto) . , 
Dolnja Lendava , 
Kamnik1 . . . . 
Kranj . . .. , 
Kočevje . . . . 
Krško . . . . , 
Laško 
Litija ~ 
Logatec . . . , 
Ljubljana (srez) • . 
Ljutomer 
Maribor levi breg . 
Meribor (uiesto) , 

• Metlika . . . ... 
Murska Sobota . , 
Novo mesto . . , 
Prevalje . . . 
Ptuj. . . 
Šmarje pri Jelšah 

t t " • 

• Џ Џ 

• • • 

» • • 
• • • 
• • • 
•.'•*• 
• # • 
• • • 
• • p 

• I 1-

1 • ' •' 

ч • 

• 9 . % 

* , * ' 
• » • 
• C • 

• • 
u»aj . 

1 
2 
o 

' 2 
—' 
12 

6 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
2 
1 

53 

•_ 
2 

-^ 
•2 

• '3 
— 

1 

— 
— 
— 

2 
• — • 

— 
— 

• — 

— 
--
— 
.— i 

— 

10 

— 
— 
— 
—̂• 
—• 

3 

.-*-
— 

1 
2 

— 
2 
1 

__ 
— 

1 
1 

— 
1 
1 

13 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
--
— 
— 
— 
— 
— 

— 

1 
4 
2 
i 
3 

12 
4 
1 
1 
1 
3 
3 

— 
1 
4 
1 

— 
3 
1 
1 

50 

Ošpice. — Morbilli 

Celje . . . 
Kamnik , . 
Kočevje . , 
Konjice . . 
Ljubljana mesto . 
Maribor (mesto) 
Novo mesto . . 
Ptuj. . . . . 
Šmarje pri Jelšah 

» » » 
» t »• 
1 • »• 
• t (. 

• t » 
• » • 

• • r 

' • • 

upaj , 

9 

— 

— 

38 
3 

6Û 

77 

U 
21 

14 
. — 

123 

33 

11 
18 

22 
3 

87 

1 

_ 

--

— 

— 

1 

52 

_ 
3 

30 
— 

85 
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Dàvica. — Diphtcria et Croup. 

Brežice » 
Celie 
Dolnja Lendava . . . 
Gornjigrad . . . . . . 
Kamnik 
Kranj > . . . 
Kočevje . . . . . » , 
Konjice 
Krško 
Litija «_. . . . . . . . 
Logatec 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer 
Maribor desni breg 
Maribor levi bree . 
Maribor (mesto) . . 
Metlika • 
Murska Sobota.. . . . 
Novo mesto . . . . . 
Prevalje 
Ptui 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah ;_1 

Vsesa . 

20 
2 
— 
10 
2 
9 

1 
2 
5 
12 
3 
3 
7 
20 
7 
2 
6 
2 

1 
3 
— 
9 

126 

10 
1 
2 
— 
— 
2 
1 
1 
2 

1 
2 
3 
2 
4 
2 
1 

1 
2 

2 
1 
1 
11' 
54 

3 
2 
— 
— 
2 
1 

1 
0 

3 
2 
4 
2 
3 

2 
1 

1 
3 
— 
7 
42 

— 
— 
1 
1 
— 
— 

— 

— 
— 
-
2 
1 
— 

_ 
1 

— 
1 
— 
7 

27 
1 
1 
9 

10 
1 
1 
3 
2 
5 
9 
3 
3 
5 

19 
5 
2 
5 
2 
2 
2 
1 

- 13 

Dušljivi kašelj. 

Ptuj 

- Pertussis. 
49 | 17 |21|-1 45 

Vsega 49 17 21 • 

Sen. — Erysipelas. 

Brežice . . . 
Celje . . . . 
Črnomelj . . 
Dolnja Lendava 
Gornjigrad.. 
Kamnik. . . 
Kranj . . . . 
Laško . . . . 
Litija . . . . 
Logatec . . . 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) 
Novo mesto 
Prevalje . . 
Ptui 
Ptui (mesto) 
Radovljica . 
Šmarje pri Jelšah _ 

Vsega 25 10 17 

T 

45 

18 

Krčevita odrevenelost. -
Ptui (mesto) . I — 

Tetanus. : 
i - l - M i 

Vsega 1' -

Vnetje hrbteničnega mozga. 
Poliomyelitis acuta. 

breg .. . 

Vsega . . . 

1 
1 

2 

—' 

— 

— 

— 

— 

-

1 
1 

2 

Liubljana, dne 81. decembra 1931. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 
v LJubljani, 

V No. 67/6. 410 3-1 
Razglas. 

o prvi novi pismeni ponudbeni licitaciji 
za ojačenje vodovoda v banovinskom 

zdravilišču Rogaški Slatini. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje po na
ročilu ministrstva za gradbe od 11. ja
nuarja 1932., M. G.Br. 230, in na pod
stavi čl. 86. do 98. zakona o drž. račun o- ' 
vodstvu z dne 6. marca 1910. ter nje
govih izprememb, odnosno izpopolnitev 
za prevzem in izvršitev ojačenja vodo
voda v banovinskem zdravilišču Rogaški 
Slatini 
p r v o j a v n o p i s m e n o p o n u d b e n o , 
l i c i t a c i j o na d a n 15. f e b r u a r j a 

1932. ob e n a j s t i h 
v prostorih hidrotehn. odseka kraljev
ske banske uprave, Ljubljana, Stari trg 
štev. 34/11. 

Načrti in proračuni so interesentom na 
razpolago med uradnimi urami v pro- ; 
štorih hidrotehničnega odseka kraljev
ske banske uprave. 

Ponudbe je predložiti v obliki enot
nega popusta v procentih na uradno • 
odmerjeni proračunski znesek, ki znaša 
Din 1,838.342-—. Upoštevale se bodo le 
ponudbe nižje od Din 1,613.696-61. 

Zapečatene ponudbe, opremljene s 
kolkom za 100 Din, vsako prilogo s kol
kom za 2 Din, morajo izročiti ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije z 
označbo »Ponudba za. prevzem vodo
vodnih del v Rogaški "Slatini« od po
nudnika N. N., neposredno predsedniku 
Hcitacijske komisije med 10. in 11. uro 
dopoldne. Po pošti pravočasno došle 
ponudbe se vzamejo s pogojem, ako 
ponudnik v njih navede, da so mu vsi 
pogoji znani in da' jih brez «pridržka 
sprejme. Poznejše, nepravilno oprem
ljene ali brzojavne ponudbe se ne bodo 
uvaževalei 

Vsak ponudnik mora v ponudbi izrec
no izjaviti, da v celoti pristaja na vse, 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, ki znaša za vse vrste del 
131.000— Din, odnosno 262.000— Din 
za tuje državljane. . ' 

K«avcija' se mora položiti najkesneje 
na dan licitacije do 10. tire pri blagajni 
dravske finančne direkcije v Ljubljani, 
banovinski blagajni v Ljubljani, Erjav
čeva cesta 13, davčni upravi v Ljublja
ni, v vrednostnih papirjih, oziroma ga
rantnih pismih, izdanih po denarnem 
zavodu v smislu čl. 86. zakona o drž. 
računovodstvu in registriranih v smislu 
čl. 24. pravilnika iza izvrševanje določil 
iz oddelka >B pogodbe in nabave«. 
Kavcijo je tudi' mogoče položiti v goto
vini, pri državni hipotekami banki, 
podružnici v Ljubljani. 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo' davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil, za preteklo 
četrtletje, odobrenje ministrstva za 
gradbe, da se sme ponudnik udeleže
vati javnih licitacij in potrdilo pristojne 
zbornice za trgovino, obrt in industrijo 
• o sposobnosti je obenem z vročitvijo 
ponudbe predložiti odprte predsedniku 
licitacijske komisije. Pooblaščenci mo-

*'•? 

rajo predložiti poleg tesa pooblasti!*:; 
da smejo zastopati svojo firmo pri llcl'': 

t a c i J i . ...VTL 
Banovinska uprava si izrecno pri"?! 

žuje pravico, oddati razpisano delo ПАЈ 
oziraje se na višino ponujene vsote »K' 
tudi vse ponudbe, odkloniti brez kake 
obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v*bese$~ 
30 (trideset) dni po licitaciji. .,/ 

Kr. banska uprava Dravske banovin* 
v Ljubljani, 

dne 20. januarja 1932. . ^ 

VI. No. 1358/1. 
Sprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
D r. P o k o r n M i r k o , zdravnik % 

Ljubljani in dr . B r a n d s t e 11 efij 
F r a n c, zdravnik-volonter v Ljubljana 
sta bila vpisana v imenik zdravniš«^ 
zbornice za Dravsko banovino. 

Kr. banska uprava Dravske banovin?!! 
v Ljubljani. 

dne 14. januarja 1932. 

II. No. 31.430/1. M 

Razglas. 
Za delomržnež? in izkoriščevalce ojs 

činskih podpor se proglašajo sledeCw 
osebe: -Ш 

Toplak Vincenc, roj. 18. jan. 19l|§' 
pristojen v občino Drstelji, srez P,V 
Bolkovič Blaž, pristojen v občino R; 
inanci, srez Ptuj; Kocijan Friderik, 
jen 1901., pristojen v občino PartiuJjP 
srez Maribor^ levi breg; Verle Stef№| 
roj. 15. decembra 1912., pristojen v о°Џ 
čino Luščika vas, srez Maribor. de5nj|j 
breg; Korženik Alojz, roj. 1902., pris jp 
jen v občino Studenec, srez Krško; «•#§' 
rina Alojz, roj. 1. maja 1909., pr is t ' " tt 

v občino Dol. Logatec, srez Logi-...... 
Petrovčič Anton, roj. 15. junija l № 
pristojen v občino Dol. Logatec, sm 
Logatec; Lebeničnik Ferdinand, roj*"' 
1911., pristojen v občino špitalič, 8 Гч 
Kamnik; Ilovar Martin roj. 12. novW 
bra 1894., pristojen v občino TrebeljSj 
vo, srez Litija; Bogdanovič .Marko-l 
Mirko vaca, srez Vinkovci; Boca ШШ 
iz Kuniće, občina /Ogulin; ! V.ujaklija W 
ja iz Mirkovaca, srez Vinkovci; Мапј?| 
vič Malo Gabrijel iz Bukovca, srez Za"' 
tar; Novak Ladislav, roj. 27. jun. 18? 
v Varaždinu; Kolorević Ivan iz' St*L 
Mikanovcev, srez Vinkovci; MedoČ vWJ 
pan, roj. 1898., iz. Velike Pisanice, 8Ш 
Bjelovar; Singer Vjeko'slav,4roj. 10JS 
iz Koprivnice; Panšič Metod, roj..loft? 
iz Bosanske Kostajnice, srez Slunj; y*i 
vrilović Petar, roj. 1908. v Gor. Vifl* 
ki, občina Veliki Bastaji, srez DaruV'B 
Belčič Milka, roj. 4. julija 1897. v M«| 
tinskoj vesi, srez Sisak, vsi iz Sav**« 
banovine; Gutovski David, roj. 1^. R 
1908., pristojen v občino Vojvoda Ш 
nik, sreska izpostava Doboj; PopC 
Spaso iz Hrgara, občina Ripoč, s^-JL 
hač; Keranović Huse Osmanov i» ™i 
giča; Fetaković Ahmet Muratov ÜJL 
leceva; Osmanovió Serif Mujkić iz " b 
žica, pristojen v občino' Ključ, 8Г« 
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Cerknica pri Rakeku: 
»r- Kraševec Ciril 
_ Črnomelj: 
J r . Malnerič Ignacij 
W-Tuaulin Rasto 

Dolnja Lendava: 
•Dr. Čeme Ferdo 
J r-fikuš Janko 
flr. Strasser Herman 

Gornji grad: 
Rosina Ernest 
Sbrizaj Teodor 

Gornja Radgona: 
^г. Boezio Lenart 
vr-Sabec Kar] 
Dr Q. Jesenice: 
r r-Stanovnik Ales 
7-StenipJhar i von 
чг. Vovk Janko 

П и T Kamnik: 
^ г-Janežič Konrad 

•«•Potekar Ivo 
y-1rampuž Fran 
a r - Zvokelj Dominik 

ћ Konjice: 
Vf- Led€ r e r Robert 
âl' î î a c a r o 1 F r a n i ° 
V- Mejak Ervin 
V- Prus Anton 

.^Rudolf Ivan 
•']&. Kočevje: 
, ï'-A-rko Hans 
Г- Lavrič Janko 
d r ' o 0 m RihaM 
,r-Sajovic Ivan 
'•oiegmund Ferdinand 

r-Kloar Frane 
u r '»krmjar Dragotin 
Dv T Kranj: 
?г> с 1б° .г-Kimovec Ivan 
di' o a ] o v i c Stanko . 
J S a b o t h v Beno 
£ ,2üar Igo 
T-Zenko France 
js Krško:, 
^•••Borštnik Vladimir 
dv w0bovi§ek Rudolf 
U1- Mencinger Janko 

л» т, Laško; 
dn*i£ rnovSek -Dominik 

:Sv Koš Fran 
Uli v £ ' e n a r t v Slovenskih goricah: 

• .-'^* O*««* Milan 

.'! ••;• Sa,H Andrej 

Џ1 №iWurabach Artuir . 
Џ | . . Ljubljana: 
>&•$» д ^ ј ^ б Juro, Tavčarjeva ulica 15 

" ^ A * r e i č i č A o t o n > Gledališka ul. 4 
VïuÏ Ï* 1 1 Josip, Dunajska cesta 6 
*p :§vn?£ovie Ivo> Aleksandrova C 2 

' % W ° J a n k o > Kralja Petra trg 3 
. . °nsatè Ljudevit, Masarykova c. 12 

dr. Cepuder Josip, Pražakova ulica 8 
dr.-Fettich Oton, Dalmatinova ulica 7 
dr. Frlan Franc, Miklošičeva cesta 4 
dr. Furlan Boris, Beethovnova ulica 6 
dr. Goljar Srečko, Prešernova ulica 5 
dr. Grablovjc Josip, Dalmatinova ul. 3 
dr.Gruden Igo, Miklošičeva cesta 18 
dr. Hacin Josip, Beethovnova ulica 13 
dr. Jaške Josip, Miklošičeva cesta 18 
dr. Jelenec Celestin, Frančiškanska 

ulica 10 
dr. Kandare Albin, Dalmatinova 

ulica 10/1. 
dr. Kandare Fran, Kralja Petra trg 2 
dr. Klepec Josip, Janez Trdinova ul. 8 
<Jr. Knaflič. Vladimir, Šeleuburgova 

ulica 6 
dr. Kobal Alojzij, Dunajska cesta 1 a 
dr. Korun Milan, Frančiškanska ul. 10 
dr. Kreč Vladimir,. Tavčar jeva ulica 1 
dr. Krek Miha, Miklošičeva cesta 21 
dr. Krejči Viljem, Wolfova ulica 5 ' 
dr. Krivic Rudolf, Dunajska cesta 6 
dr. Krapež Josip, Tavčarjeva ulica 11 
dr. Kuhelj Kari, Dunajska cesta 6 
dr. Lapajne Stanislav, Aleksandrova 

cesta 2 
dr. Lemež Milan, Cankarjevo na

brežje 1 
dr. Lovrenčič Ivan, Tavčarjeva ulica 12 
dr. Lokar France, Miklošičeva cesta 18 
dr. Lulik Ivo, Pražakova ulica 8 
dr. Dtickmarm Friderik, Erjavčeva c. 2 
dr. Majaron Ferdinand, Miklošičeva 

cesta 18 
Mejač. Anton, Tavčarjeva ulica 11 

dr. Mohorič Jakob, Miklošičeva c. 10 
Milčinski Fran, Wolfova ulica 5 

dr. Modic Ivan, Tavčarjeva ulica 5 
dr. Mojzer Anton, Masarykova c. 14/11. 
dr. Moro Viktor, Gosposveteka c. 2 
dr. Natlačen Marko, Miklošičeva c. 8 
dr. Novak Fran, Dunajska cesta 1 a/II. 
dr. Novak Janže, Tavčarjeva ulica 3 
dr. Oblak Josip C-, Dalmatinova ul. 15 
dr. Papež Oton, Dunajska cesta 1 a 

• dr. Pegah Vladislav, Miklošičeva c. 6 
d,r. Peršin Aleš, Dalmatinova ulica 3 
dr. Pire Makso, Cigaletova ulica 1 
dr. Poček Fran, Sv. Petra cesta 26 
dr.-Poje Franc, Frančiškanska ulica 10 
dr. Puc Dinko, Aleksandrova cesta 5 
dr. Ravnihar Vladimir, Tavčarjeva 

ulica 9 
dr. Ražem Joahim, Tavčarjeva ulica 6 
dr. Sa jo vic Josip st., Gosposka ulica 3 
dr. Sajovic Josip ml., Beethovnova 

ulica 13 
dr. Smole Albin, Dalmatinova u-lica 6 
dr. Stare Egon, Knafljeva ulica 10 
dr. Stare Emil, Pražakova ulica 16 
dr. Stanovnik Ivan, Miklošičeva c. 7 
dr. Suyer Albin, Resljeva cesta 11 
dr. Šubic Milan, Tavčarjeva ulica 13 
dr..Švigelj Anton, Dalmatinova ul. H 
dr. Schìey Franc, Dunajska cesta 6 
d r Tavčar Ivan, Tavčarjeva ulica 2 
dr. Tekavčič Fran, Kralja Petra trg 8 
dr.Tominšek Fran, Tavčarjeva ulica 8 
dr. Tominsek Stanko, Кта1ја Petra 

trg 2 
dr. Tomšič Josip A., Tavčarjeva ul. 13 

Tornago Leon, Kralja Petra trg 2 
dr. Treo Dragotin, Dunajska cesta l a 
dr. Treo Luce, Dunajska cesta B9 
dr. Tuma Henrik, Miklošičeva cesta 13 
dr. Urbane Anton, Tavčarjeva ulica 1 

dr. Vovk Viktor, Tavčarjeva ulica 1 
dr. Vodušek Božidar, Tavčarjeva uli 10 
dr. Vodušek Konrad, Tavčarjeva ul. 10 
dr. Vrtačnik Alojzij, Selenburgova 

ulica 7 
dr. Zupane Fran, Knafljeva ulica 2 
dr. Zirffvnik Janko, Knafljeva ulica 2 
dr. Žitko Stanislav, Miklošičeva cesta 8 
dr. Žužek Bogdan, Miklošičeva c. 28 

Ljutomer: 
Dr. Stanjko Marko 
dr. Salberger Adolf 

Zmavc Josip 
Marenberg: 

Dr. Winterhalter Ivan 
Maxibor: 

Dr. Bergoč Joško, Wildenrainer jeva 
ulica 6 

dr. Blanke Oton, Aleksandrova c. 14 
dr. Boštjančič Leopold, Aleksandrova 

cesta 36 
dr. Bučar Eduard, «Aleksandrova c. 12 
dr. Brandstetter Franc, Aleksandrova 

cesta 14 
dr. Faninger Rihard, Sodna ulica 14 

Farkaš Franjo, Gospojna ul. 9/II. 
dr. Fornazarič Slavko, Sodna ulica 14 
dr. Gozani Leon,, Aleksandrova c. 12 
dr. Hojnik Fran, Aleksandrova c. 22 
dr. Irgolič Fran, Aleksandrova c. 48 
dr. Jan Juro, Sodna ulica 16 i, ' 
dr. Juvan Alojzij, Aleksandrova c. 18 
dr. Kieser Kari, Aleksandrova cesta 14 
dr. Koderman Kari, Aleksandrova 

cesta 12 : 
dr. Komavli Danilo, Prešernova ul. 2 
dr. Kumbatovič Filip, Kralja Petra 

trg 1 
dr. Kukovec Vekoslav, Aleksandrova 

cesta 19 
dr. Kupnik Edmund, Sodna ulica 14, 
dr. Lašič Ferdo, Marijina, ulica 10 

:dr. Leskovar Josip, Sodna ulica 16 
dr. Lipoid Franjo, Cankarjeva ulica 1 
dr. Mühleisen Lotar, Sodna ulica 14 
dr. Müller Fero, Aleksandrova cesta U 
dr. Mulej Anton, Aleksandrova c. 11 
dr. Novak Josip, Vetrinjska ulica 11 
dr. Pernat Tone, Aleksandrova c. 14 
dr. Rapoc Josip, Aleksandrova c. 24 
dr. Rapotec Vinko, Aleksandrova c. 16 
dr. Ravnik Rudolf, Sodna ulica 14 

Ravnikar Aleksander, Aleksandro
va cesta 12 

dr. Reisman Avguštin, Aleksandrova 
cesta 16 

dr. Rosina Igor, Aleksandrova c.. 16 
dr. Slokar Kari, Aleksandrova c. 12 
dr. Stajnko Mihael, Sodna ulica 2 
dr. Štor Stanko, Slovenska ulica 11 
dr. Škapfn Kari, Aleksandrova c. 12 
dr. Snuderl Makso, Aleksandrova c. 28 
dr. Tomšič Fran,'Aleksandrova c. 19 
dr. Vauhnik Miloš, Aleksandrova c 22 
dr. Veble Andrej, Aleksandrova c. 6 

Metlika: 
Pretnar Slavko 

dr. Sturm Kari 
Murska Sobota: 

Dri Fleck Friderik 
Koder Fran 

dr. Pinter Miklos 
dr. Somen Lajoa 
dr. škerlak Vladimir 
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dr. Vadnal Ljudevit 
de. Valyi Aleksandei 
dr-.V^smik-Slavko 

Novo mesto: 
Dr. Česnik Ivo .. 
dr. Furlan Anton 

Garzarolli, Franc 
dr.<H<>bevriflJ Jösip 
dr. Gros Davorin 
dr, Ivanetič Franjo 
dr..Rezek Josip_ 
dr.VaŠič Ivan ' .. . ' 
dr. Zupančič Adrijan 

Ormož: 
Dr. Ban Adam 
dr. Lovrenc Franjo 

..-.._.... Prevalje: 
Dr; Sfefanovič Emil' 

Ptuj: 
Dr. Fermevc Ivan 
dr. Fichtenau Sikst 
dr. Horvat Anton, 
dr. Remec Alojzij 
dr.Sfenčar Matej' 
dr. Šalamun Franjo 
dT. Schneditz Ivan » 
dr. Visenjak Alojzij 

Radovljica: • 
Dr. Dobravec Ivan 

;Kobler Fran, . 
.'Kfjštof Vladimir 

dr. Triller Mirko 
Rogatec: 

Dr. Leskovec Janko 
Sevnica: 
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Razglas. 

o prvi pismeni ponudbeni licitaciji .KI 
oddajo adaptacijskih del v bolnici'za 

duševne bolezni v Ljubljani. 
Uprava bolnice za duševne bolezni v 

Ljubljani razpisuje v skrajšanem roku 
po naročilu kr. banske uprave v Ljub
ljani V. No. 4653/2 z dne 3. novembra 
1931. in na podstavi čl. 86. do 98. zako
na o drž. računovodstvu z dne 6. marca 
1910. in njegovih sprememb, odnosno 
popolnitev za prevzem in izvršitev spo
daj navedenih adaptacijskih del v bol
nici za duševne bolezni' v Ljubljani. 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 15. februarja 1932. ob 11. uri 
dopoldne v prostorih bolnice za duševne 
bolezni v Ljubijani, Poljanski nasip 
štev. 52. 

Proračuni so interesentom na razpo
lago med uradnimi urami pri upravi 
imenovane bolnice. Ponudbe je vložiti 
v obliki enotnega popusta v odstotkih 
(tudi z besedami) za celotne uradno 
odmerjene proračunske zneske, ki zna
šajo za posainezne vrste del: 

1. zidarska dela Din 142.501; kavcija 
Din 15.000, ' 

. 2. kleparska dela 24.156-85; kavcija 
Din 3000. 

Lastnoročno podpisane ponudbe, 
opremljene s kolkom za Din 100 in vsa
ka priloga s kolkom za 2 Din, morajo iz-

: ročiti ponudniki ali njih pooblaščenci na 
dan licitacije v zapečatenem zavitku z 
zunanjo označbo »Ponudba za adaptacij
ska dela v bolnici za duševne bolezni v 
Ljubljani od ponudnika N. N.« neposred
no v roke.predsednika licitacijske komi
sije med 10. in Ц. uro dopoldne. Po po
šti pravočasno došle ponudbe se sprej
mejo s pogojem, ako ponudnik v. njih 
navede, da so mu vsi pogoji znani in da 
jih brez pridržka sprejme. 

Poznejše; nepravilno opremljene ali 
brzojavne ponudbe se ne bodo upošteva
le. Vsak ponudnik moja v ponudbi iz
recno izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, ki znaša za naše državlja
ne 10 %, za tuje pa 20 % od skupnih 
ali posameznih proračunskih vsot ter se 
mora.zaokrožiti navzgor za cele tisoča
ke, kakor je spredaj navedeno. Kavcjia 
se mora položiti najkesneje na dan li
citacije do 10; ure dopoludne pri blagaj-
jni uprave bolnice za duševne bolezni v 
'(Ljubljani.. bodisi: v gotovini, državnih 
vrednostnih papirjih,: ozironta garantnih 
pismih, izdanih- po denarnem zavodu v 
smislu čl. 88. ' zakona o drž. računovod
stvu in registriranih v smislu čl. 24. 
pravilnika za izvrševanje-določil iz od
delka »B- pogodbe in nabave«. O polo
ženi ka.vciji prejme ponudnik blagajni
ško pojožnicov To položnico; nadalje po
trdilo davčne uprave o poravnavi vseh 
davčnih plačil za tekoče četrtletje, odo-

•4 

brenje ministrstva za gradbe, da se sme 
ponudnik udeleževati javnih licitacij»;!11 

potrdilo pristojne zbornice za trgovin", 
obrt in industrijo o sposobnosti je o-b-

jenem z vročitvijo ponudbe predložiti od--
prte predsedniku licitacijske komisij6-
Pooblaščenci morajo predložiti tudi p,0' 
oblastilo, da smejo -zastopati svojo fjr' 
mo pri licitaciji. Kraljevska ban$K8 
uprava si izrecno pridržuje pravico, № 
dati razpisana dela, ne oziraje se na vi' 
šino ponuđene vsote ali tudi vse ponud-

,be odkloniti brez kake. obveznosti. 
Vsak ponudnik mora ostati v be 

30, dni po licitaciji. 
Štev. 1659/31 bolnice za duševne bo 

Iezni v Ljubljani. 
V Ljubljani, dne 16. januarja 1932'. 

Razne obîave 
Poziv upnikom. 

Mlekarska zadruga Sv. Lovrenc '&*{} 
Dravskem polju, r. z. z o. z., je prešla;-^ 
likvidacijo. Upniki se pozivljejo, da p*1" \H 
javijo svoje event! terjatve do 29. febrU- ; 

arja 1932. pri likvidatorjih zadruge. ,. 
Sv: L* v rene na Dravskem porju, ""'-

dne 21. januarja 1932 '•'. 
Mlekarska zadruga 

Sv. Lovrenc na Dravskem polj«» ? Ј Ш 
reg. zadr. z omejeno zavezo v likvidacw^j 
Fr. Spindler, Matevž Prcdil 

likvidatorja. 

* 

Poziv upnikom. n l | 
Jonke Franc senijor, družba z o. z-.^f°; 

Op'lòtnici, je stopila na svojem obČrte4i-:;;f 
zboru dne 22. decembra 1931. v 1Ш**' ••:$ 
dacijo in vabi svoje upnike, da pr i javi] 0 ^ 
najkesneje do 15. marca 1932. l i k v ^ f t f 
torjem družbe svoje terjatve. ' - -.a"*4 

Oplotnica, 20. januarja 1932. '-• .-.h. 
Za likvidatorja:- ;-. 

Jonke Franc jum s. r<*\£. 

• • * • - 4 l | 

Objava. 4f^ 
Športni klub Gorje se je -гагрмЏ.-М 

4 

.'•f-Vfi 
• : 4 . •m 

!<er ni imel pogojev za obstoj. 
Zg. G Oil-je, 17. januarja 1932 

Za bivši Športni klub; -,ф|_ 
Franc Poklukar, biv. ta jni^n^ 

Objava. ^i 
Izgubila se je legitimacija za 50 o d s | | 

vožnjo po železnici, izdana od dirfkfM 
'Drz. železnic, v Ljubljani dne 1. шУ*Ш 
ja 1932., štev. 182.750, glaseča sé ntW 
Cuješ Jakob, p. pregi, f. k., in se ?Ц 
glasa za neveljavno. ' . . '" 

Cujeg Jakob e., г>> 

Izdaja" kraljevska banska uprava, bravske banovine. Urednik: Pohar Robert 
Tteka to zalaga:-Tlakama »Merkur« s bljubljanij njen Dredstavaik: Q. Масћ&ек 

v, Ljubljani. 
S Ljubljani 

'.'•'&•¥.'ШИгИ/Ш. A' ^ Љ л .'ел^'-:,&£w[ Ли'../iti}!,№:&• 
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' • ' ' • • 84. 

. M i 
ALEKSANDiSR L, 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

Predpisujemo in proglašamo na predlog Našega mini
stra za Sume in rudnike in po zaslišanju predsednika 
Našega ministrskega sveta 

zakon o lovu.* 
I. POGLAVJE. 

r Splošne odredbe. 

Lovska pravica. 

Lovska pravica je izključna. upravičenost na dolo
čenem ozemlju (lovišču) divjačino vsake vrste zasledo-

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
в. decenibra 1931., št. 286A XCiy/697. — Upoštevani so 

Mài že popravki, objavljeni v »Službenih novinahe^dne 
& januarja 1932., š t 11/11^29, ' / 

vati, loviti ali ubijati, ^prisvajati si njene odpadle upo
rabljive dele (kakor- rogovje itd., pri divji perjadi pa 
jajca) ter gojiti in razmnoževati po lovopustu zaščiteno 
divjačino, kolikor ni s tem zakonom drugače odrejeno. 

Lovska pravica je združena z zemljiško lastninsko 
pravico in pripada zemljiškemu lastniku, toda lastnik jo 
more izvrševati in se z njo okoriščati samo po odredbah 
tega zakona. 

Razdelitev divjačine. 

- V § Д 

Divjačina se deli v tri vrste: 
I. v divjačino, zaščiteno z lovopustom (lovno pre

povedjo) ; 
II. v nezaščiteno divjačino; . 

III. v zverjad. 

I. K zaščiteni divjačini se prišteva: 

1. D l a k a s t a d i v j a č i n a ; . 

jelen (Cervus elaphus); 
damjak (Cervus dama); 
srna (Cervus capreolus); 
kozorog (Capra ibex); •: 
divja koza (Rupicapïa rupicapra); . -*;•'. 
divja ovca — muflon (Ovis musimon); . ' 
zajec (LejDus europaeus); 
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i l d U L plafaAlkr zajec (Lepus variabilis) ; 
zajec kamenjar (Lepus mediterraneus). 

2. P e r n a t a d i v j a č i n a : 
divji petelin, veliki (Tetrao urogallus); 
ruševec (mali divji petelin) (Tetrao tetrix); 
navadni fazan (Phasianus colchicus) in ostale lazau-

ske vrste; 
jereb (Tetrao bonasia); 
belka (Lagopus mutus); 
poljska jerebica (Perdix perdix); 
kotoma (Caccabis saxatillis); 
prepelica (Coturnix coturnix); 
kosec (Crex crex); 
stepna kokoška (Syrrhaptes paradoxus); 
divji golobi in grlice (Columbidae) ; 
droplje (Otididae); 
labuđi (Cygnidae); 
žerjavi (Gruidae); 
vodne putke (Ralliaae); 
kljunači (Scolopacidae) ; 
pribe (Charadriidae) ; 
divje race (Anatidae); 
divje gosi (Anseridae). 

II. K nezaščiteni divjačini se Šteje: 

1. D l a k a s t a d i v j a č i n a : 
divja svinja (Sus scrofa); 
lisica (Canis vulpes); 
jazbec (Melee taxus); 
šakal (Canis aureus); 
kuna zlatica (Mustela martes); 
kuna belica (Mustela foina): 
dehor (Putorius putorius); 
kepen (hermelin) (Putorius ermineus); 
podlasica (Putorius nivalis); 
vidra (Lutra lutra) ; 
vidra močvirnica (Mustela lutretia); 
medvedjica (Monachus albiventer); 
kunec (Lepus amiculus); 
veverica (Sciurus vulgaris); 
polh (Myoxus glis); 
tekunica (Spermophilus citillus); , 
hrček (Cricetus cricetus). 

2. P e r n a t a d i v j a č i n a ; , 
orli (Aquilae); 
sokoli (Falcones); 
kanje (Butes, Archibutes); 
škarniki (Milvus); 
jastrebi (Astur); 
skobci — kragulji (Accipiter); 
lunji (Circus); 
sove (Strigidae); 
krokar (Corvus corax); 
vrane (Corvidae); 
čaplje (Ardeidae); 
štorklje (Ciconidae); 
žagarice (Mergidae); 
pelikani (Pelecanidae); 
kormorani (Phalacrocoracidae)'; 
čigre (Sternidae); 
galebi (Laridae in Stercorariidae), 
ßotaßljaki ^Co^mbidae, PodlcifttdAfr ОДОД, 

7. kos. 

III. Z vor jad: 

medved (Ursus arctos); 
ris (Felis lynx); 
divja mačka (Felis catus); 
volk (Canis lupus). 

§3. 

Lovski upravičenec, in z njegovim dovoljenjem tudi 
druge osebe, imajo pravico loviti in prisvajati si po pred
pisih tega zakona vsako divjačino in zver jad. 

Lastnik, zakupnik ali užitnik posestva imajo pravico 
y svoji ograjeni naselbi ali na ograjenem dvorišču ujeti 
in ubiti nezaščiteno divjačino (§ 2., odd. IL). Zverjad 
kakor'tudi divje svinje sme na področju svojega posestva 
vsakdo uničevati, toda s strelnim orožjem samo v krajih, 
ki so po tej vrsti divjačine ogroženi. 

Z banovinsko uredbo po čl. 90. ustave se bo obja
vilo, kateri kraji so proglašeni za ogrožene in katero 
vrsto divjačine je dovoljeno ubijati s strelnim orožjem. 

Ris, volk, divja svinja, jazbec, divja mačka, dehor in 
hrček pripadajo onemu, ki jih je ubil na zakonito do
voljeni način. Vsa druga zverjad in divjačina pripada 
lovskemu upravičencu. 

( Lastna lovišča. 
§ 4. 

Lovsko pravico na svojem posestvu more IzvrSevati 
lastnik zemljišča, ki mu površina v eni občini ali srezu 
ali v več občinah ali srezih znaša vsaj 200 ha nepretrga
nega zemljišča, in sicer tako, da se lahko pride po celem 
zemljišču z enega dela na drugega, ne da bi se šlo čez 
tuje zemljišče. Poti, železnice in z njimi vezani objekti 
ne prekinjajo zemljišč. Otoki veljajo za združene z 
bregom. 

Ne morejo se smatrati za lastna lovišča zemljišča 
istega lastnika, če so razdeljena v več delov in so zvezana 
samo po vodah ali potih, ki vodijo med temi deli po 
zemljišču drugega lastnika. 

Površine, ki služijo Javnemu prometu (kakor želez
nice, kanali itd.) se ne morejo izločiti v lastna lovišča. 

Izjemoma more samostojno izvrševati lovsko pravico 
tudi lastnik zemljišča, ki je izrecno določeno za gojenje 
divjačine (zver in jak).. Zemljišče mora biti trajno tako 
ograjeno, da je nemogče dlakasti divjačini prehajati 
skozi ograjo. 

Zverinjaki se morajo prijaviti občemu upravnemu 
oblastvu prve stopnje in morajo trajno služiti temu na
menu; tedaj se smatrajo za lastno lovtëoe po tem zakonu. 

Občinska lovišča. 

§ 5 . 

Zemljišča onih lastnikov, ki Jim po § 4. tega zakona 
ne pripada pravica do izločenega lastnega lovišča, se 
združijo na področju vsake občine v občinska-lovišča. 
Takšna lovišča se oddado po določbah tega zakona v za
kup v korist lastnikom teh zemljišč. 

Ako področje občine presega B.000 hektarov, more 
obče upravno oblastvo prve stopnje po zaslišanju obSine 
kakor tudi Zveze lovskih društev ozemlje oMw refcUv 
1Ш na dve ali več lovišč, ako to dopuščajo Interesi lov
stva. Tako razdeljena lovižča ne smeje bffi mania» « t 
*MQS ââSt&£QV« 

. . . / . 



7. kos. 

Občinsko lovišče ne sme biti manjše od 500 ha. Ob
činska področja manjša od 500 ha priključi obče uprav
no oblastvo prve stopnje občinskemu lovišču one sosed
nje občine, s katero tvori najnaravnejšo lovsko enoto. 

Obča upravna oblastva prve stopnje se pooblaščajo, 
i da radi arondacije po službeni dolžnosti ali na zahtevo 

ene ali več občin, zakupnika občinskega lovišča ali last
nika izločenega lovišča po zaslišanju Zveze lovskih dru
štev popravijo meje lovišča. 

• Ob istih pogojih sme ban več občin brez obzira na 
razsežnost njihovega ozemlja združiti v eno. lovišče, ki 
ne sme presegati 5000 ha. 

Ako,iz zemljišč, združenih v občinsko lovišče, na
stane po nakupu ali na kakšen drugi način za izločitev 
lastnega lovišča zadostna površina, ali če lastnik izloče
nega lovišča pridobi dele občinskega lovišča, potem se 
pravica do lastnega lovišča ustavlja za ves čas, dokler 
traja že obstoječi zakup lovišč, danih v zakup, po občem 
upravnem oblastvu prve stopnje. 

Lastniki zemljišč, ki jim po § 4. tega zakona pri
pada pravica do izločenega lastnega lovišča, morajo za
htevati to izločitev pred vsako oddajo občinskega lovi
šča v zakup pri občem upravnem oblastvu prve stopnje, 
na čigar ozemlju je največji del posestva. Ako oddajanje 
v zakup občinskih lovišč dveh ali več sosednjih srezov 
ne pada v isti čas, se izločitev zahteva pri onem srezu, 
v katerem pride najprej do oddaje občinskega lovišča v 
zakup. V tem primeru se lastniku prizna lovska pravica 
takoj, toda koristno divjačino sme loviti šele, ko se mu 
Izroči površina od najmanj 200 ha. 

Zahtevo za izločitev lastnega zemljišča predloži last
nik občemu upravnemu oblastvu prve stopnje najkesneje ' 

' Sést mesecev prej, preden prestane obstoječi zakup ob
činskega lovišča, v katerem je to zemljišče, odnosno,naj
kesneje šest mesecev pred oddajo občinskega lovišča v 
zakup. Lastnik1! lovišča priloži svoji pismeni zahtevi do-
kazilaj š katerimi dokaže lastninsko pravico in nepreki
njeno posest. Ako lastnik ne vloži svoje .zahteve v ome
njenem roku, se njegova 'zemljišča za prihodnjo zakupno 
dobo priključijo občinskemu lovišču. 

Ako se obseg izločenega lastnega lovišča po prodaji, 
delitvi ali na katerikoli drugi način tako izpremeni, da 
ni več najmanjšega obsega, predpisanega s tem zakonom 
(§ 4.), ga obče upravno oblastvo prve stopnje brez odla
ganja proti sorazmerno povišani zakupnini po službeni 
dolžnosti priključi občinskemu lovišču. 

» Z združitvijo (komasacijo) dveh ali več posestev raz
nih lastnikov se ne more ustvariti pravica do izločenega 
lastnega lovišča. 

§ 7. . 
Ako so v ozemlju izločenega lastnega lovišča osred

ki (enklave)j pripada lovska pravica na teh osredkih 
л lastniku izločenega lovišča proti primerni odškodnini po 
\ predpisih § 13. tega zakona. Deli občinskega lovišča, ki 

köt polosredki (polenklavë) segajo v lastna lovišča, se 
morejo proti sorazmerni odškodnini prav tako priklju
čiti lastnim loviščem^ ako to zahtevajo interesi gojenja 
divjačine. Odločbo o tem izda po zaslišanju občine ka
kor, tudi Zveze lovskih društev obče upravno oblastvo 
prve stopnje. . 

Pod sorazmerno odškodnino v smislu §§ 6. in 7. tega 
«akoria se razume znesek, ki ustrezajiovrliM ш "zakup-
nini dotičnega občinskega loviiča, s 

Ako lastnik izločenega lovišča odkloni prevzem 
osredka ali polosredka s prednjimi pogoji, se mu od
vzame tudi lastno lovišče in odda v zakup po § 15., od
stavku tretjem tega zakona. 

Dajanje lovišča v zakup. 

§ 8 . 
Lovsko pravico v občinskih loviščih oddaja pristojno 

obče upravno oblastvo prve stopnje potem javne dražbe 
pod zakup za 12 let. Dražba se vrši najkesneje štiri me
sece pred potekom obstoječe zakupne pogodbe. 

Oglas dražbe se mora pravočasno priobčiti Zvezi 
lovskih društev in objaviti najmanj 15 dni prej v bano-
vinskem službenem listu, v »Službenih novinah« in z 
oglasom v občini. 

Dražba se vrši ustno v prostorih občega upravnega 
oblastva prve stopnje ob navzočnosti predstavnikov do
tične občine, odnosno lastnika lovišča (§ 16.). Za sestav
ljanje zapisnika veljajo predpisi zakona o občem uprav
nem postopku. 

Dražitelj more biti samo oseba, ki dokaže, da ima 
veljavno lovsko karto in ni od dražbe izključena po 
predpisih tega zakona. Tuji državljani se lahko udeleže 
dražbe samo, Če ustrezajo predpisom § 27. tega zakona 
in ako predlože pismeno odobrenje bana. 

Pred začetkom dražbe mora vsak udeležnik položiti 
varščino v gotovini v višini izklicne cene. Izklicno cenp, 
ki ni višja od tretjine prejšnje zakupnine, odredi obče 
upravno oblastvo prve stopnje po zaslišanju občine, od
nosno lastnika lovišča. Ako se pri določeni izklicni ceni 
ne javi noben ponudnik, se ponovna dražba vrši v roku 
osmih dni. Na ponovni dražbi se sprejmejo ponudbe tudi 
pod izklicno ceno, kar je treba izrecno navesti v oglasu. 

Izdražitelj mora takoj plačati enoletno zakupnino in 
na isti znesek povišati položeno varščino. Prav tako je 
dolžan v korist banovinskega lovskega sklada vplačati 
3 (tri) odstotke enoletne zakupnine. 

Varščina se lahko položi v gotovini ali v vrednost
nih papirjih, ki jim je uradno priznana sposobnost za 
varščino, in sicer po borznem tečaju, toda nikdar nad 
nominalno vrednostjo. Obresti varščine pripadajo last
niku. Ako se varščini med zakupno dobo zmanjša vred
nost, se na poziv oblastva dopolni. Varščina se hrani pri 
pristojni sreski davčni upravi. Obče upravno oblastvo 
prve stopnje jo'vrne lastniku v roku 3 mesecev po po
teku zakupnega razmerja. 

Ako dražba ne uspe, se ponovna dražba odredi ta
koj in izvrši v roku rriesec dni. t)okler ni lovišče v za
kupu, se postavi za to lovišče nâ̂  stroške občine ali last
nika lovišča zaprisežen lovski čuvaj (§ 41.). Za ta čas je 
prepovedano loviti zaščiteno divjačino. 

Natančnejše odredbe za vršitev dražbe se določijo z 
banovinsko uredbo v smislu člena 90. ustave. 

§ 9. 

Obča upravna, oblastva prve stopnje potrdijo dražbo 
najdalj v 8 dneh po izvršeni dražbi. Praviloma se sprej
me najboljša ponudba. Dražba se ne potrdi, ako obstoje 
važni in temeljni razlogi; na podstavi katerih se da skle
pati, da bi bila primaknitev lovišča najboljšemu ponud
nika kvarna lovskim interesom, kakor tudi takrat ne, 
-akd' '/B-w'mîbô^ 6 let po-

1 novno kaznovan po nredgisih tega zakona. 

«t». 
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Proti odločbi o dražbi imajo pravico do pritožbe ob
čina, odnosno lastnik lovišča ш dražitelji. Ban bo rešil 
pritožbo najdalj v roku meseca dni. 

Ako se dražba ne potrdi, se odredi po pravomoćno
sti odločbe o odklonitvi potrditve ponovna dražba, ki se 
izvrši najdalj mesec dni po pravomočnosti odločbe o od
klonitvi potrditve. 

§ 10. 
Obrazec za lovsko zakupno pogodbo za občinska lo

višča predpiše ban. Ena tretjina površine vsakega lovi
šča se pogodbeno postavi v zadnjem zakupnem letu pod 
prepoved lova. Površino tega dela določi pred začetkom 
zadnjega leta obče upravno oblastvo prve stopnje. 

§1L 
Lovišče more vzeti v zakup ena ali več fizičnih oseb, 

vendar mora biti število zakupnikov sorazmerno z veli
kostjo lovišča. 

Natančnejše odredbe o tem se predpišejo z banovin
sko uredbo v smislu člena 90. ustave. 

§12. 
Zakupna doba traja 12 let. Ob pustošenju lovišča 

po zakupniku ali po od njega upravičenih lovcih gre 
banu pravica, da na zahtevo interesirane občine, od
nosno na poročilo občega upravnega oblastva prve stop
nje ali Zveze lovskih društev razveljavi zakupno po
godbo pred potekom zakupne dobe in odredi novo 
dražbo. 

Na prošnjo zakupnika in ob pristanku občine, od
nosno lastnika lovišča sme obče upravno oblastvo prve 
stopnje podaljšati zakupno pogodbo za vso nadaljnjo za
kupno dobo. 

Zakupnik mora vložiti prošnjo najkesneje šest me
secev pred potekom zakupne dobe. 

§ 13. 
Letna zakupnina za prihodnje leto se plača v občin* 

sko blagajno mesec dni pred zaključkom zakupnega leta. 
Ako zakupnik v roku 15 dni po opominu pristojnega 
sreskega oblastva ne izpolni te svoje dolžnosti ali ako se 
zakupna pogodba po predpisu § 12. razveljavi, se do
tično lovišče odda na javni dražbi na njegove stroške 
iznova v zakup. Ponovne dražbe se dosedanji zakupnik 
ne sme udeležiti, vendar pa odgovarja za morebitno 
razliko v zakupnini za vso dobo, katero bi morala tra
jati ukinjena zakupna pogodba. 

Zakupnina pripada zemljiškim lastnikom po povr
šini njihovih zemljišč, ki tvorijo lovišče. 

§14. 
Podzakupi kakor tudi odstop zakupne pravice (ce-

sija) občinskih lovišč so dovoljeni samo, z odobritvijo 
občega upravnega oblastva prve stopnje, ki o tem prej 
zasliši občino, odnosno lastnika lovišča. 

Število podzakupnikov obenem z zakupniki mora 
ustrezati površini lovišča (§ 11.). 

Zakupniki lovišča ne smejo brez dovoljenja občega 
upravnega oblastva prve stopnje nikomur izdajati lovnih 
dovoljenj za denar ali za kakšno druge odškodnino. Od 
te prepovedi se izvzema'samo dovoljenje za odstrel po-
edinih jelenov, divjih koz, srnjakov in divjih petelinov. 

Ako se ugotovi, da je zakupnik brez odobritve ob
čega upravnega oblastva prve stopnje dal lovišče v pod

zakup ali da je za denar ali kakšno drugo odškodnino 
izdajal lovna dovoljenja in-če je bil zakupnik že enkrat 
kaznovan zaradi tega dejanja (§ 28.), proglasi obče 
upravno oblastvo prve stopnje brez odloga njegovo za
kupno pravico za ukinjeno in odda lovišče na stroške in 
nevarnost zakupnika na dražbi v ponovni zakup za 12 
let v smislu § 13. tega zakona. Ako med več zakupniki 
samo nekateri izmed njih kršijo gornji predpis, se iz
ključijo ti od pravice izvrševanja lova tako, da se v niče
mer ne oproste obvez, ki izvirajo iz zakupne pogodbe. 
Pravice ostalih zakupnikov ostanejo nedotaknjene. 

Lovišča države, javnopravnih korporacij in.društev. 

§ 15. 
Državna posestva* ki ustrezajo, odredbam § 4. tega 

zakona, izloči obče upravno 'oblastvo prve stopnje' pò 
službeni dolžnosti kot lastna lovišča. 

Državna lovišča in lovišča krajiških imovinskih ob
čin, izločena po § 4. tega zakona, se oddajo y zakup po 
dražbi ali pa se upravljajo drugače po odredbah pravil
nika, za čigar izdajo se pooblašča minister za šume in 
rudnike. 

Izločena lastna lovišča vseh javnopravnih korporacij 
kakor tudi občinska, vaška, cerkveno-vakufska lovišča, 
lovišča agrarnih ali zemljiških zajednic in tem slična, 
izvzemši ona, ki jih uživa posamezna oseba (cerkveni 
dostojanstvenik, župnik itd.), se dajejo v zakup na.javni 
dražbi pri občem upravnem oblastvu prve stopnje. Za to 
dražbo veljajo, predpisi kakor za občinska lovišča s to 
izjemo, da ima lastnik pravico, da ne sprejme najbolj
šega ponudnika. V tem primeru se odredi ponovna draž
ba. Ako lastnik tudi pri ponovni dražbi odbije najbolj
šega ponudnika, izreče o sprejetju ponudbe končno od
ločbo obče upravno oblastvo prve stopnje. Zakupnina 
gre v korist lovskemu lastniku, .' 

Odredba iz tretjega odstavka tega paragrafa se more 
uporabiti tudi za izločena lovišča akcijskih in drugih 
družb, v katerih se kljub ponovnemu pismenemu, opo^ 
minu občega upravnega oblastva prve stopnje ne ùkrW-
nejo koraki za umno gojitey in varstvo (očuvanje) div
jačine. O tem odloča obče upravno oblastvo prve stopnje. 

Kataster lovišč. 
§i6. , > ' . :.'' ;', ;; 

Obče upravno oblastvo prve stopnje sestavi spisek 
vseh lastnih lovišč, občinskih lovišč in zverinjakòv (§ 4;)' 
s potrebnimi podatki, ki se mora stalno voditi ž vpisova
njem vseh izprememb v skladu z dejanskim- stanjem 
(kataster lovišč). V ta kataster se vpišejo tudi državna 
lovišča in rezervati (§ 108.). 

Nadzor,nad točnim,vodstvom katastra ima ban po, 
predpisih, ki jih izda minister,za šume in rudnike* ; : ;',• 

IL POGLAym 

Lovno-policijske odredbe. .,;; 

Lovopusf.-—Izjeme». •,! 

§17. , _ ";'^-':''-1-
Nastopne vrste divjačine se ne smejo v spodaj ozna

čenem času niti loviti niti ujeti niti ubijati:.. 
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Kozorogi: kozli od 1. decembra do 31. oktobra, ko
ze vse leto; 

mufloni: ovni od 1. decembra do 31. oktobra, ovce 
vse leto; 

jeleni od 1. januarja do 31. julija; košute od 16. ja
nuarja do 31. oktobra; 

damjaki od 1. januarja do 30. junija; košute od 16. 
januarja do 31. julija; 

srnjaki od 1. decembra do 30. aprila; srne od 1. 
decembra do 30. septembra; 

divji kozli od 1. januarja do 31. julija; 
divje koze od 16. decembra do 31. avgusta; 
zajci od 16. januarja do 15. septembra; 
divji petelini, veliki: od 1. junija do 31. marca; 
ruševci od 16. junija do 31. marca; 
divje kokoši, velike in male, vse leto; 
jerebi o d i . decembra do 15. avgusta; 

-' kotorne od 1. januarja do 31. avgusta; 
fazani od 16. januarja do 31. avgusta; 
droplje, velike in male, od 16. januarja do 3l. av

gusta; 
poljske jerebice od 16. decembra do 31. avgusta; 
divje race, divje gosi, golobi in grlice, močvirnice, 

vodne ptice vseh vrst od 1. marca do 15. junija; 
. kljunači vseh vrst od,!6. aprila do 31. julija; 

, iprepelice in kosci od 16. decembra do 31. julija. 
Navedena prvi in zadnji, dan se računata v lovopust. 

<: Odredbe tega paragrafa se ne nanašajo na zve-
rinjake. 

Kozorogi, mufloni,.jeleni in košute, damjaki in ko
šute, divji kozli in divje koze se smejo streljati v ozna
čenem Času vobče, a srnjaki in srne do 30. septembra 
samo s kroglo. Mladiče teh vrst divjačine je prepoveda
no streljati v njihovem prvem letu. 
.'i Do ; uveljavljanja posebnega zakona za zaščito ptic 

'ge;S tem.üakonom vse leto ščitijo: ptice pevke, vse za 
poljedelstvo in gozdno gospodarstvo koristne ptice ka
kor tudi njihova gnezda, jajca in mladiči. Spisek teh 
ptic se objavi z banovinsko uredbo v smislu člena 90. 
ustave. Loviti te ptice dovoljuje izjemno ban. 

, §18. 
Ban se pooblašča, .da po zaslišanju Zveze lovskih 

društev podaljša ali skrajša lovopust, navetien v § 17. 
(prepovedani čas), kakor tudi, da za nove vrste divjači' 
nei uvede lovopust za vso banovino ali za poedine sreze. 

Ako bi se Ugotovilo, da je katera vrsta divjačine 
postala redka, prepove ban po zaslišanju Zveze lovskih 
društev lov te divjačine ža izvesten čas in za določeno 
ozemlje. Minister za šume m rudnike more po zasliša
nju Osrednje zveze lovskih društev odrediti tudi sploš
no prepoved lova. 

§ 19. 
f lastnikom izïôceînh ali zakupnikom občinskih in 

ЛгидШЈо^Ш, M se bavijo ž umetnim gojenjem divja r 
čine, sme ban po zaslišanju Zveze lovskih društev do
voliti ujeti živo divjačino v določenem številu in času 
iÄ >(to divjačino uporabiti za gojenje in prodajo ali jo 
razpošiljati. Izvor te divjačine se dokaže pri pošiljatvi 
s potrdilom pristojnega občega upravnega oblastva prve 
stopnje. , ^ 

r;Za naučne namene kakor tudi za zbirke prosvetnih 
zavodov.sme ban ob pristanku lovskega upravičenca do
voliti-lovljenje in. ujetje omejenega števila določene div
jačinetttdi ža, čas.lovopjustat 

§20. 

Obče upravno oblastvo prve stopnje pazi, da lovski 
upravičenci ne goje divjačine prekomerno na škodo po
ljedelstva in gozdarstva. Kjer bi se ugotovila prevelika 
prirast divjačine, pozove oblastvo lovskega upravičenca, 
da jo v določenem roku zniža. 

Če lovski upravičenec tudi po ponovnem pozivu ne 
bi izvršil odstrela v zadostni meri, izvrši obče upravno 
oblastvo prve stopnje odstrel s pomočjo upravičenih 
lovcev na stroške in nevarnost lovskih upravičencev. 

V ta namen kakor tudi zaradi potrebne gojitve div
jačine (reguliranje razmerja spola itd.) sme ban izje
moma dovoliti odstrel izvestne vrste divjačine tudi za 
čas lovopusta, to pa zmerom ob točni označbi števila ka
kor tudi roka, v. katerem se mora odstrel izvršiti. • 

. Ako se med divjačino pojavi kakšna nalezljiva bo
lezen, katere prijava je obvezna v smislu zakona o od
vračanju in zatiranju živalskih kužnih bolezni z dne 14. 
junija 1928.,* javi to čuvaj ali lovski upravičenec občini. 

Nedovoljen način lova. 

§21. . 
Zaščitena divjačina (§ 2., odd. I.) se sme loviti samo 

s puško, na konju ali s sokolom, s psom ali brez njega. 
Lov s hrti je prenovedan. 

Z braki loviti je prepovedano od 15, januarja do 
30. septembra. Ban sme po zaslišanju Zveze lovskih 
društev popolnoma ali za določen Čas in za izvestno 
ozemlje prepovedati lov z braki. ; 

Prepovedano je: 
1. lovljenje zaščitenih ptic in zaščitene dlakaste div

jačine z zanjkami, s pastmi, skopci, hrano, ki so ji pri-
dejana omotna sredstva, z limanicami, mrežami in vsemi 
ostalimi, sličnimi sredstvi. Prav tako je prepovedana 
vsakemu- zasebniku, razen registrovanemu trgovcu, lov
skemu upravičencu in njegovemu osebju že sama hram
ba takih naprav za lovljenje zaščitene divjačine; 

2. lovljenje in preganjanje divjačine in ptic ob času 
velikih žametov, šnegov in poplav in lovljenje jerebic, 
zajcev in fazanov na vozovih, avtomobilih, sankah ali z 
uporabo reflektorjev;. , 

3. poškodovanje in uničevanje legel in gnezd ter 
pobiranje in uničevanje jajec (in)** mladih ptic. Jajca 
smejo pobirati samo lovski upravičenci in še ti samo za 
gojitev divjačine. 

Lovljenje divjačine je lovskemu upravičencu dovo
ljeno tudi z mrežami ali drugimi pripravami, toda samo 
za gojitvene ali naučne namene (§ 19.). 

• ; • ' , ' § 2 2 - : * ' ' • : • . ' 

Zastrupljenje nezaščitene divjačine in zverjadi je 
dovoljeno samo lovskim upravičencem z izrecno dovolit
vijo občega upravnega oblastva prve stopnje, in sider 
samo, na krajih, ki so izrecno naznačeni v dovolim. 

Predpisi o izdajanju dovolil za zastrupljanje, p ob
vestitvi zemljiških lastnikov hi občinstva o zastruplja
nju, o označevanju krajev, kjer se polaga strup kakor 
tudi o pobiranju strupenih vabj se izdajo z banovinsko 
uredbo v smislu čl 90. ustave, 

* »Uradni liste Št. 287/80-iz leta 1928. 
** J. izvirniku, brez ^цЦ; Opomba fcrevajalcaj 

•at/f* 
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§23. 

Loviti divjačino je prepovedano: 
1. po oranicah izvzemši okopavine: od 1. februarja 

pa dokler se ne pobero pridelki; 
2. po travnikih: od 1. aprila pa dokler se ne spravi 

seno in otava; 
3. po vinogradih: od 1. februarja pa dokler se ne 

oberò; 
4. po tobačnih nasadih, vrtovih in zelenjavnah, do

kler se ne pobero pridelki. 

Prodajanje divjačine. — Potrdila o izvoru. 

§24. 
Od dne, ko se po odredbah iz §§ 17. in 18. tega za

kona divjačina vobče ali poedine vrste ne smejo loviti, 
je po preteku osmih dni prepovedano dotično divjačino 
živo ali mrtvo kakor tudi njene dele razpošiljati, na 
prodaj nositi, razstavljati, ponujati, prodajati in kupova
ti. Cez nadaljnjih 10 dni je prepovedano staviti divja
čino na jedilne liste in jo prodajati kot pripravljeno 
jed v javnih lokalih. 

Od te prepovedi se izvzemajo konzerve in divjačina, 
ulovljena na podlagi izrecnega dovoljenja (§ 19.) kakor 
tudi divjačina, ulovljena v zakonito dovoljenem času, ki 
je bila hranjena v hladilnicah. t 

Lastniki hladilnic predlože najkesneje 8 dni od za-
! četka lovne prepovedi za posamezne vrste divjačine ob
čemu upravnemu oblastvu prve stopnje točen spisek do
tične divjačine, ki jo hranijo v hladilnici. Obče upravno 
oblastvo prve stopnje ugotovi po svojem odposlancu toč
nost spiska in označi divjačino s plombo. Stroški tega 
postopanja gredo na breme lastniku hladilnice. 

Posebni predpisi o hrambi divjačine v hladilnicah, 
o označevanju s plombo in o dajanju v promet se izdajo 
z banovinsko uredbo, v smislu člena 90. ustave., 

i 

§25. 
Po preteku 8 dni od dne, ko sé po odredbah §§ 17. 

in 18. tega zakona ne smejo loviti košute, košute dam Ja
kov, divje koze in srne, je prepovedano razpošiljati, na 
prodaj nositi, razstavljati, ponujati, prodajati ali kupo
vati divjačino, pri kateri se ne more povsem zanesljivo 

.ugotoviti spoL 
§26. 

Osebe, ki nudijo na prodaj divjačino ali njene dele, 
morajo vsakokrat dokazati s potrdilom izvor divjačine. 
Kupci smejo divjačino kupovati samo od prodajalcev, ki 
izvor divjačine lahko dokažejo s potrdilom. 

V potrdilu mora biti navedeno: 
1. ime lovskega upravičenca in točna navedba sre

za, občine in lovišča, iz katerega je divjačina; 
2. število in vrsta divjačine, pri jelenjadi, divji ko

zi in srnjadi za vsak primer še spol in težina; 
3. katerega dne in meseca je bila divjačina ulov

ljena (napisano z besedami); 
4. katerega dne in meseca je bilo izdano potrdilo; 
6. lastnoročni podpis lovskega upravičenca; 
6. podpis'in pečat občine, ki potrjuje pristnost pod

pisa lovskega upravičenca. 
Potrdilo izdaje lastnik izločenega ali zakupnik (pod-

zakupnik) občinskega lovišča, iz katerega je divjačina. 
Občina potrdi brez takse pristnost godgisa y bloku vna

prej. Izdaja neresničnega potrdila se kaznuje po • tem 
zakonu (§ 87.). 

Potrdilo za divjačino velja osem dni, potrdilo za ko
žo divjačine mesec dni, odkar je bilo izdano. 

Železnice, parobrodi in druga prometna podjetja 
smejo prevzeti odpravo divjačine samo, če pošiljatelj 
predloži potrdilo o izvoru divjačine. Izvzeta iz prednje
ga predpisa je divjačina, ki jo lovec nosi s seboj, toda na 
zahtevo nadzornih organov je dolžan pokazati lovsko 
karto (§ 27.). 

Hotelirji, restavracije in gostilničarji in vse osebek 
ki prodajajo divjačino v javnih prostorih, pripravljeno 
za jed, so na zahtevo oblastva dolžni navesti, od koga so 
nabavili divjačino. ч 

Divjačino, o kateri bi prodajalec ne mogel pokazati 
potrdila o izvoru, nadzorni organ (§ 47.) zaseže in proda 
na javni dražbi. Polovica na dražbi dosežene kupnine 
pripada banovinskemu lovskemu skladu. 

Lovska karta. 

§ 2 7 - .' 
Nihče ne sme vzeti lovišča v zakup, niti izvrlev&d 

lova, ako nima predpisane lovske karte, ki jo izdaja 
pristojno obče upravno oblastvo prve stopnje. Lovske 
karte veljajo za vso državo. Predpise o obliki, vsebini 
kakor tudi o načinu izdajanja lovske karte izda mini» 
ster za šume in rudnike s pravilnikom. 

§28. ' / 

Lovske karte ne morejo dobiti osebe: 
1. ki niso dovršile 18 let, po dovršitvi 18 let pa do 

polnoletnosti pa, ako nimajo dovoljenja roditeljev ali 
skrbnika; 

2. ki so pod skrbstvom; 
3. ki so sodnijsko obsojene vobče zaradi zločina al! 

zaradi prestopka, napravljenega iz koristoljubja, dokler' 
trajajo posledice kazni; 

4. ki so obsojene' na izgubo častnih pravic, dokler 
ta kazen traja; 

5. slaboumneži in notorni pijanci; 
6. Tei so kaznovane za pregrešek po §§ 14., 17. jn 

88. tega zakona, za dobo šestih let Osebe, ki so bile 
trikrat kaznovane zaradi takih pregreškov, izgube pra
vico do lovske karte za vedno; 

' • ' • 't '• i 

?. ki jim je zakupna .pogodba razveljavljena radi 
pustošenja (§12.), za dobo treh let; 

8. ki so kaznovane za pregrešek po § 85., točka 8„ 
in § 87. tega zakona, za dobo dveh let; 

9. ki so poljski in vinogradniški čuvaji, stalni gozd
ni delavci, uslužbenci finančne kontrole^ izvzemši urad
nike, monopolski stražniki in trošarinski uslužbenoi 
samoupravnih teles, izvzemši trošarinske uradnike. ; 

čuvaji državnih, samoupravnih in samostanskih 
gozdov in posestev morejo dobiti lovsko karto samo na 
pismeno prošnjo njihovih službodajalcev; naposled 

10. ki ne znajo ravnati z lovskim orožjem, ne po
znajo potrebne opreznosti na lovu in bistvenih predpi
sov zakona o lovu. Minister za šume in rudnike predpis« 
s pravilnikom, v kate"*1 primerih in na kakšen aiSin. 
se bo uporabljala ta odredba, 
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§ 29; 

Lovske karte se izdajajo za eno leto ter veljajo od 
1. januarja do 31. decembra. 

Pravica do brezplačne karte pripada članom kra
ljevskega doma, poslanikom in konzulom tujih držav, 
kolikor so tuji državljani, po načelu vzajemnosti, in dr
žavnemu strokovnemu gozdarskemu osebju. 

Obče upravno oblastvo prve stopnje odvzame lovsko 
karto brez povračila plačane takse, če po nje izdaji na
stopi kateri razlog iz § 28. tega zakona, če se za tak 
razlog pozneje izve ali če se ugotovi, da se je izvršila 
zloraba v smislu § 32. tega zakona. Proti odvzemu lov
ske karte je dopustna pritožba. 

§80. 

Tujim državljanom, ki ne bivajo etalnot na držav
nem ozemlju, se sme izdati samo mesečna lovska karta. 
To karto izda ban obenem z dovoljenjem za posest in 
nošenje orožja. Tuji državljani morajo biti, ako so za
kupniki ali lastniki kakega lovišča v državi, člani kake
ga lovskega društva, organiziranega v Osrednji zvezi 
lovskih društev (§ 76.). 

§ 3 1 , 
Veak lovec mora na lovu imeti pri sebi lovsko kar

to, ki jo mora pokazati na zahtevo nadzornih organov 
. (§ 47.), lovskega upravičenca ali njegovega osebja 

(§ 41.) in povedati svoj priimek in ime, poklic, rojstno 
'leto in bivališče. 

§32. 
Lçyske karte lastnik ne sme prodati, niti drugi 

osebi posoditi (§ 86., točka 2.). Ako lastnik izgubi lov
sko karto, je dolžan to prijaviti v roku 8 dni občemu 
upravnemu oblastvu prve stopnje, ki je karto izdalo. 
Obče upravno oblastvo prve stopnje oglasi izgubljeno 
lovsko karto na stroške stranke s proglasom za neve
ljavno, a stranki se takoj /brezplačno izda duplikat1 lov
ske karte. 

Hoja s puško po tujem lovišču. 

§ 33. 

Prepovedano je hoditi s puško po tujem lovišču ra
zen po javnih potih. 

Posebno je prepovedano vsakomur, in tudi poljskim 
in gozdnim čuvajem, brez dovoljenja lovskega upravi
čenca nositi v lovišču puške malega kalibra s slabim 
pokom. 
' §34. 

Nihče ne sme zasledovati divjačine, ki je bila та-
njena V njegovem lovišču, ako ubeži v tuje lovišče. 

Prav tako ei ne sme nihče, rasen lovskega upravi
čenca, prisvojiti divjačine, ki ee najde v lovišču ranjena 
«U poginula. 

8 88. 

Na dvoriščih, v. vrtovih in na zemljiščih, ki so trajno 
tako ograjena, da so pristopna dlakasti divjačini samo 
"kozi yt'ata.— razen zverinjakov (§ 4.) — ne sme loviti 
niti lpvski upravičenec, niti zemljiški posestnik, razen 
da sta se' oba dogovorila. Za škodo, ki jo divjačina na
pravi na tako ograjenih zemljiščih, lovski upravičenec 
*« Odgovarja-

Preveliko število škodljive divjačine. Gonje (hajke). 

§ 86. 
Ako se divje svinje, lisice, jazbeci, divje mačke, de-

horji in hrčki ali zverjad v katerem lovišču prekomerno 
razmnože, pozove obče upravno oblastvo prve stopnje na 
zahtevo interesentov ali sosednih upravičencev lastnika 
ali zakupnika dotlčnega lovišča, naj zniža število te div
jačine v določenem roku. 

Ako ta rok poteče brez uspeha, odredi obče uprav
no oblastvo prve stopnje gonje na divje svinje in zver
jad in izda druge potrebne ukrepe za zmanjšanje števila 
lisic, jazbecev, divjih mačk, dehorjev in-hrčkov. 

§37. 
Občina določi na zahtevo občega upravnega oblastva 

prve stopnje takoj potrebno število lovcev in gonjačev, 
ki ne smejo biti stari pod 18 let. 

Gonjo vodi oseba, ki jo postavi oblastvo. Lovci in 
gonjači so dolžni odzvati se pozivu kakor tudi pokoriti 
se odredbam vodje gonje. -

Pri gonji je dovoljeno ubijati samo divje svinje in 
zverjad; ubita divjačina gre onemu, ki jo ubije. 

Lovcu, ki izven gonje ubija risa ali volka, se da 
nagrada. 

Predpisi za izvedbo gonje kakor tudi o višini na
grade za ubito škodljivo divjačino in zverjad se izdajo 
z banovinsko uredbo v smislu ČL 90. ustave. 

Psi in pobajaSke mačke. 

§ 38. 
Lovski lastniki in zakupniki in lovsko osebje imaj> 

pravico v svojem lovišču ubijati pse, ki pohajajo po lo
višču, kakor tudi mačke, ki se zalotijo več ko dvesto 
metrov od najbližje hiše. 

Ni dovoljeno ubijati lovskih psov, ki spremljajo 
upravičenega lovca ali ki goneči divjačino na lovu v do
voljenem lovnem ČBBU prekoračijo meje lovišča. 

Ce ee poljske miši zelo razmnože, sme obče uprav
no oblastvo prve stopnje prepovedati streljanje mačk 
na polju. Prepoved se sme izdati samo za eno leto. 

§ 39. 
Prepovedano je po tujem lovišču voditi pse, razen 

po javnih potih; izjemoma Je dovoljeno pastirjem večjih 
čred voditi pastirske pse. V krajih, v katerih je bilo po 
dosedanjih zakonih dovoljeno voditi pastirske pse slamo 
z lesenim, okoli vratu obešenim betičem, ostanejo ti 
predpiši v veljavi tako, da mora ta betic viseti psu ne
posredno pod kolena sprednjih nog in ne sme biti tanj-
ši od 3 cm, niti krajši od 25 em. 
'• Z banovinsko uredbo po 61 90. ustave se morejo 
tudi za druge kraje aH ozemlja predpisati iste odredbe. 

Ш. POGLAVJE. 

N a d z o r s t v o i n zašči ta lova. 

Javno nadzorstvo nad lovom. 

§ *o. 
5adtorstvena pravica nad vršenjem lova kakor tu

di delo sat občno pospeševanje lovstva pripada bànuj 
vrjievng nadzorstvo jm »injetru z a Sume in rudnike. 



184 7. kos. 

Lovski čuvaji. . 

§ 41. 
Lastniki in zakupniki lovišč so dolžni na svoje stro

ške in na svojo odgovornost. nastaviti in občemu uprav
nemu oblastvu prve stopnje prijaviti kot lovske čuvaje 
izučene lovce ali vsaj takšne osebe, ki poznajo potrebne 
predpise in ki jim oblastvo priznava sposobnost za ta 
poklic. 

Obče upravno oblastvo prve stopnje mora skrbeti, 
da bodo lovski čuvaji nameščeni v vsakem lovišču naj-
kesneje tri mesece potem, ko stopi ta zakon v veljavo. 
V vseh v zakup oddanih loviščih postavijo zakupniki ču
vaje najkesneje tri mesece po odobritvi dražbe lovišča. 

Ako lastnik ali zakupnik lovišča ne nastavi čuvajev 
v določenem roku, jih po pismenem, opominu nastavi 
obče upravno oblastvo prve stopnje na njegove stroške 
in nevarnost 

§ 42. 
Čuvaji morajo biti pismeni in ustrezati pogojem, 

označenim v § 28., točke 1. do 8. tega zakona. 
Število lovskih čuvajev mora ustrezati površini lovi

šča in krajevnim prilikam. O tem. odloča obče, upravno 
oblastvo prve stopnje. 

§43. ... T 

Lovski čuvaji nosijo v službi puško, legitimacijo o 
opravljeni zaprisegi (§ 45.) in posebni službeni znak 
lovskega čuvaja. Natančnejše odredbe predpiše minister 
za šume in rudnike s pravilnikom»••'• 

§44. 

Lovski čuvaji opravijo pred upravnim oblastvom 
prve stopnje službeno zaprisego nastopne vsebine: 

>Jaz, N. N., prisegam pri Bogu vsemogočnem, da 
bom zvest vladajočemu kralju Aleksandru I. in da bom 
točno vršil svojo službo po zakonih in naredbah. Poseb
no prisegam, da bom mojemu nadzorstvu zaupane lov
ske pravice zvesto in paznó Čuval, da si bom.z vsemi si
lami prizadeval, da po zakonitih predpisih, primem ose
be, ki bi na kakršenkoli način kršile ali poizkušale kršiti 
lovske pravice. Prisegam, da ne bom zavedno po krivem 
dolžil ali sumil nedolžnega, da bom, kolikor bom mogel, 
preprečeval vsako škodo, narejeno škodo prijavljal in 
ocenjeval in po zakonu, zahteval odškodnino,; da bom 
vestno takoj prijavil na pristojnem mestu opažene .kužne 
bolezni med divjačino, da se ne bom nikoli brez ved
nosti in dovoljenja svojega lovskega gospodarja, izogibal 
svojim dolžnostim in da bom o> zaupanem mi imetju ved
no tako polagal račun, kakor je prav. 

Tako mi Bog pomagaj k . .: ., ,; : 
Pred zaprisego se oblastvo prepriča, ali dotična ose- ' 

ba pozna predpise o posesti in noSenju orožja, o uporab
ljanju orožja in o lovu. 

Zapriseženi čuvaji uživajo zaščito javnih organov po 
§ 76. zakona o notranji upravi. - ' 

Obče upravno oblastvo prve stopnje- vedi Чосеи pre-. 
gled zapriseženih lovskih čusa-jev.- Po zapltoegl se tèda 
lovskim čuvajem potrdilo, ki jim slüä^ öbonö»jcia tegiti^ 
macijo in dovolilnico za posest In nošenje rfeozja. •" 

LovsM čuvaj mora v službi-veđno no&tf^sebojhobfa-
zee prisege, a lastnoročnim podpiseiOj џ iotograiijo, po

trjeno od občega upravnega oblastva prve stopnje, ka
kor tudi s podpisom gospodarjevim. 

Lovski čuvaji smejo loviti nezaščiteno divjačino, a 
zaščiteno divjačino samo v prisotnosti svojeaa gospo
darja; v tem primeru morajo imeti lovsko karto. 

§ 46. 

Vsakdo je dolžan pokoriti se odredbam zapriseže
nega lovskega čuvaja, ki jih vršeč svojo službo izdaja po 
predpisih tega zakona. 

§ 47. 

Pravico in dolžnost vršiti nadzorstvo nad lovom ima
jo poleg zapriseženih lovskih čuvajev: 

1. obča upravna oblastva; 
2. šumarski uslužbenci, navedeni v § 136. zakona o 

gozdovih kakor tudi ostali organi javne varnosti. 

. § 48. 

Zapriseženi lovski čuvaji kakor tudi organi, nave
deni v § 47. tega zakona, imajo pravico zahtevati od 
vsake osebe, ki jo zalotijo na lovu, na vpo ̂ led lovsko, 
karto (§ 27.), a od oseb, ki prodajajo ali nosijo divjačino, 
potrdilo o izvoru divjačine (§ 26.). Prav tako imajo pra
vico, da te osebe vprašajo za priimek in ime, poklic, 
rojstno leto in odkod so. 

Ako bi se dotičnik ne mogel pravilno legitimirati 
ali ako obstoji sum, da je lovska kar^a ponarejena ali 
tuja, se mu mora odvzeti lovska karta, lovsko orožje in 
pribor kakor tudi divjačina, ako se najde pri njem O 
tem sestavijo lovski nadzorni organi prijavo in jo-izroče 
obenem z odvzetim orožjem in lovskim priborom naj
kesneje v 48 urah občemu upravnemu oblastvu prve 
srpnje, krajevnemu policijskemu oblastvu ali orožniški 
postaji. 

Obrazec prijave, postopek glede odvzetega orožja, 
pribora in divjačine itd.. predpiše ^minister za šume itf 
rudnike s pravilnikom. -

§ 49. 
Ako zalotena oseba'zataji svoje ime. ali ako se z 

grožnjo ali silo upre službenemu poslovanju, jo lovski 
nadzorni organ lahko prime in izroči najbližjemu krajev
nemu policijskemu oblastvu, orožniški postaji ali občini. 

iv. POGLAVJE. 

Povračilo škode po lovu in škode po divjačini» 
Povračilo škode. 

Lovski upravičenec (e dolžan povrniti: 
1. škodo, ki jo z lovom store on sam, njegovi ču

vaji,- pomočniki, sluge in njegovi lovski gostje, kakor 
tudi vso škodo, povzročeno'po njihovih lovskih *peeh 
(škoda po lovu); 

2. praviloma vsako gkodo, ki jo v* njegovem ieViBča-
storl z lovopustom zaščitena divjačina (§ 2., odd. Ï.) na 
zemljiščih in pridelkÖi, ki so ла tefa.̂ zemljišcih (Skoda 
po divjačini).^ 

§81,: 
Za škodo, povzročeno v poslednjih" dveh mesecih lz-

vestnemu, zemljišču po divjih.svinjah v iznosu od.300 dl« 
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narjev, odgovarja v vsakem primeru lastnik ali zakup
nik lovišča, v čigar področju je to zemljišče. 

Ako škoda presega 300 dinarjev, pa se divje svinje 
ne drže stalno v tem lovišču, plačata škodo po polovici 
lastnik odnosno zakupnik lovišča, v katerem je škoda 
povzročena, in lastnik ali zakupnik najbližjega lovišča, 
v.katerem se divje svinje stalno drže. Ako je takšnih lo
višč več, pa se ne more ugotoviti, iz katerega 'lovišča so 
divje 3vinje prišle, odgovarjajo za to polovico škode last
niki in zakupniki teh po enakih delih, razen če se ugo
tovi, da divje svinje niso prišle iz teh lovišč. V tem pri
meru se izplača ta-del odškodnine iz sredstev banovin-
skega lovskega sklada. 

§ 52. 

Ako pripada lovska pravica v enem lovišču dvojici 
ali več osebam, odgovarjajo za škode po lovu kakor tudi 
za škode po divjačini solidarno. 

§ 53. 

Lastnik ali zakupnik lovišča, ki je dolžan poravnati 
Škodo po lovu po §§ 50. in 51., ima pravico do regresa 
proti neposrednemu krivcu po načelih občega državljan
skega zakonika. .' 

§54. 

Kogar zemljišču preti škoda po divjačini, je upravi
čen zemljišče ograditi, poditi divjačino s svojega zemlji
c a in plašiti jo z ognjem in truščem po posebnih čuvar-
ih ali na drug način, toda s tem. ne sme napraviti škode 

zaščiteni divjačini. 
§ 55. . 

Lovski upravičenec sme z dovoljenjem občega uprav
nega oblastva prve stopnje tuja zemljišča v svojem lo
višču ograditi ali jih pred oškodovanjem po divjačini za
ščititi na kakšen drugi način, toda samo tako, da zemlji
ški lastnik radi tega ne trpi škode. 

Toda tudi v tem primeru odgovarja lovski upraviče
nec za škodo, nastalo radi ograditve kakor tudi za škodo 
Po divjačini (.§§ 50. in 51.), razen ako dokaže, da je 
oškodovanec sam kriv, da podvzeti očuvalni ukrepi niso 
uspeli. 

§ 5 6 . 

Škodo, ki jo divjačina napravi po sadovnjakih, hiš
nih vrtovih in drevesnicah in na posameznem mladem 
sadnem drevjù, mòra lovski upravičenec povrniti samo 
takrat, ako se dokaže, da je bilo podvzeto vse, s čimer 
razumen gospodar praviloma zavaruje take nasade. 

Taki ukrepi so predvsem: ograje vrtov in dreves
nic v višini 2 m, beljenje, postavljanje plašil, ovitje sad
nega drevja in debel s slamo najmanj'1*50 m visoko in 
temu enako. 

• $57.' 

£ j e r se v vinogradih,- na žitu ali drugih poljskih 
Pridelkih more škoda po lovu ali škoda pa divjačini 
ugotoviti Šele ob trgatvi ali žetvi, se škoda končno oceni 
sa-trgatve- ali žetve. / ^ 

OdSkođainsko razsofliSfo. 

- Zahteve, po poyraSilu škode p* lovti.all škode po 
адгјаШц do viSina 1000 Din хШџ odškodninsko Еад* 

sodišče, ki se osnuje pri občinah in sestoji iz predsed
nika, odnosno njegovega namestnika in dveh članov. Za
hteve po povračilu škode nad 1000 Din rešujejo redna 
sodišča. 

§ 59. 

Predsednika odškodninskega razsodišča kakor tudi 
njegovega namestnika postavlja za tri leta za eno ali več 
občin obče upravno oblastvo prve stopnje po poprejšnjem 
zaslišanju občine in Zveze lovskih društev. 

Predsednika odškodninskega razsodišča nadomestu-
je njegov namestnik, ako je oviran ali obstoje razlogi 
za izključitev ali odklonitev (§ 65.). 

Za predsednika in namestnika se smejo postaviti 
samo nepristranske, neoporečne (§ 28., toč. 2. do 8.) in 
pismene osebe, ki točno poznajo poljsTso in gozdno go
spodarstvo in lov. 

Predsednik in njegov namestnik opravita pri občem 
upravnem oblastvu prve stopnje prisego, da bosta svojo 
službo vršila vestno in nepristransko. 

Ime in stanovanje predsednika in njegovega na
mestnika priobči obče upravno oblastvo prve stopnje 
občini kakor tudi lastnikom in zakupnikom lovišč,, ob
čina pa jih objavi na svoj običajni način. 

Predsednik in posamezni člani razsodišča imajo pra
vico do odškodnine za izgubo časa in dejanske potne 
stroške. 

§60. 

Obče upravno oblastvo prve stopnje zamenja pred
sednika odškodninskega razsodišča, ako bi ugotovilo, da 
ne vrši svoje službe vestno in nepristransko. Isto velja 
tudi glede predsednikovega namestnika. 

§ 61. 

Lovski upravičenec, ki ne biva stalno v srezu, kjer 
ima lovišče, je dolžan občemu upravnemu oblastvu prve 
stopnje imenovati svojega pooblaščenca, ki stanuje v sre
zu, ki se mu morajo dostavljati vsa obvestila in odločbe 
pred odškodninskim razsodiščem. Obče upravno oblastvo 
prve stopnje priobči ime.in stanovanje pooblaščenca OD'-
čini kakor tudi predsedniku odškodninskega razsodišča. 

Če lovski upravičenec ne ustreže tej odredbi, ga 
oblastvo na predlog predsednika odškodninskega razso
dišča pozove, da tekom osmih dni imenuje pooblaščen
ca. Ako lovski upravičenec niti temu pozivu ne ustreže, 
mu obče upravno oblastvo prve stopnje- samo postavi 
skrbnika in o tem obvesti lovskega upravičenca kakor 
tudi predsednika odškodninskega razsodišča. 

Postavljenemu skrbniku gre položaj skrbnika po 
§ 25. zakona o občem upravnem postopku, dokler lovski 
upravičenec ne imenuje svojega pooblaščenca občemu 
upravnemu oblastvu prve stopnje. 

§62.. 

Oškodovanec mora povračilo škode, ki ne presega 
1000 Din (§§50., 61./in 57.), zahtevati pismeno ali 
ustno na zapisnik pri pristojni občini tekom osmih dni, 
odkar je izvedel za škodo, toda najkesneje tekom šestih 
mesecev, odkar Je škoda nastala. -Zemljišče, na katerem 
je škoda povzročena, in višino odškodnine, ki SB zahteva, 
je treba; točno označiti. ' . .: ,. r 

V primerilv,pzna6.enih v §§.50.,.51. ,in. 57* tega za* 
kona> mora oškodovaner isto8i|stiò zaprositi tùdi za oce
nite* sTsode» Radi tega je treba zahtevati odškodnino še 

•4 j ! V 
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v času, dokler^ se Skoda lahko vidi in oceni, toda vse
kakor pred začetkom trgatve ali žetve. 

Če oškodovanec ne zahteva odškodnine v omenje
nem roku, odnosno če opusti zahtevo po ocenitvi v pri
meru §§ 50., 51. in 57. tega zakona, ugasne vsakršna 
pravica do odškodnine. 

§63. 
Predsednik občine obvesti v roku treh dni lovskega 

upravičenca aH njegovega pooblaščenca (§ 61.) o pred
loženi zahtevi po odškodnini in odredi za nada'jnjih 
pet dni narok za poravnalni poizkus, h kateremu povabi 
oškodovanca in lovskega upravičenca. 

Ako ne uspe poravnalni poizkus, občina v roku 
treh dni obvesti predsednika odškodninskega razsodišča. 

§64. 

Predsednik razsodišča odredi razpravo na mestu sa
mem in pozove lovskega upravičenca kakor tudi oško
dovanca, da k temu naroku odredita vsak svojega člana 
razsodišča. 

Lovski upravičenec in oškodovanec nista dolžna po
prej obvestiti predsednika razsodišča o osebah, ki sta ju 
izbrala v odškodninsko razsodišče, toda morata, ako se 
sama ne udeležita razprave, vročiti svojima članoma 
razsodišča veljavno pooblastilo. 

Lovski upravičenec ali njegov pooblaščenec (§ 61.) 
kakor tudi oškodovanec smeta prisostvovati razpravi od
škodninskega razsodišča, toda njihova odsotnost ne ovi
ra, da bi se razprava ne izvedla. Obe stranki imata pra
vico, da radi zvedeniške izjave pred odškodninskim raz
sodiščem pozoveta k razpravi na svoje stroške zemlje-
delske, gozdarske in lovske strokovnjake. Obe stranki 
imata pravico posluževati se tudi pravnega zastopnika, 
toda morata sami nositi stroške zastopnika-pooblaščenca. 

Ako stranka opusti imenovanje svojega člana razso
dišča alt ako pride ta brez veljavnega pooblastila, pa 
dotična stranka ne imenuje brez odloga in za isto raz
pravo druge osebe, odredi člani razsodišča za to stran
ko predsednik občine. 

Predsednik odškodninskega razsodišča ee izključuje 
od poslovanja v primerih, predvidenih. v £ 16. zakona o 
občem upravnem postopku. Kadar obstoja kakšen teh 
razlogov, obvesti predsednik ali njegov namestnik po 
službeni dolžnosti obče upravno oblastvo prve stopnje. 
Iz istih razlogov smejo stranke zahtevati njihovo odklo
nitev pri občem upravnem oblastvu prve stopnje, ki 
končno odloča. 

§66. 
Odškodninsko razsodišče izreka svojo odločbo po 

svobodnem preudarku in ž večino glasov. Ako so glasovi 
glede višine odškodnine razdeljeni na več nego dvoje 
mnenj, tako da nima nobeno absolutne večine, tedaj se 
glasovi, oddani za najvišjo vsoto, prištevajo glasovom, 
danim za najbližjo nižjo, dokler ni na ta način dosežena 
absolutna večina glaeov. Ako so razlike v mnenjih glede 
točnosti glasov, kakor je to ugotovil predsednik, odloči o 
tem plenum odškodninskega razsodišča, 

§87.' 

Predsednik odškodninskega razeodlSìa naj el priza
deva, da ee, stranke poravnajo tako glede odškodnine 

kakor tudi glede stroškov postopanja. Ako poravnava 
ne uspe, razsodišče razsodi na mestu samem: 

1. ali je škoda res. povzročena z izvrševanjem lova 
(Škoda po lovu) ali po divjačini (škoda po divjačini) in 
po kakšni divjačini; 

2. ali so točne navedbe strank glede činjenic, ki po 
§§ 55. in 56. tega zakona vplivajo na vprašanje povra
čila škode, in nazadnje 

3. kolikšna je resnična škoda. 
Na osnovi tako ugotovljenega stanja stvari izreče 

odškodninsko razsodišče odločbo o zahtevi po odškodnini 
in višini odškodnine kakor tudi o stroških postopanja^ 
Odločbe odškodninskega razsodišča niso podvržene no« 
beni taksi. 

Ako bi se po mnenju odškodninskega razsodišča vi« 
šina1 škode mogla točno ugotoviti šele ob trgatvi ali žetvi, 
odloži razsodišče na zahtevo katere izmed strank raz
pravo in ponovi ogled na mestu samem pred trgatvijo 
ali žetvijo. 

§ 69, 
Osebne stroške (§ 169. zakona o občem upravnem 

postopku) nosi vsaka stranka sama. Posebne stroške ob* 
lastev (§ 168. zakona o občem upravnem postopku), ka
mor spadajo tudi pristojbine članov odškodninskega . 
razsodišča (§ 59., odst. 6. tega zakona), nosi ona stran
ka, po katere krivdi je povzročeno vse postopanje ali 
neki njegov del. 

Ako odškodninsko razsodišče ne prizna nobene od« 
škodnine, mora nositi posebne stroške oblastev oni, ki 
je zahteval odškodnino. 

Ako odškodninsko razsodišče prizna odškodnino v 
višjem znesku, kot jo je ponudil lovski upravičenec pri 
poravnalnem poizkusu (§§63. in 67.), trpi na odškodni
no obsojeni vse omenjene stroške. Ako razsodišče pri« 
zna odškodnino v enakem aH nižjem znesku, kot jo je po
nudil lovski upravičenec pri poravnalnem poizkusu, jih 
trpi oni, ki je zahteval višjo odškodnino. 

§ 70. 

O razpravi pred odškodninskim razsodiščem ee me
stavi zapisnik, v katerem je treba navesti dan razprave, 
imena predsednika ta članov razsodišča, stranke, ki so 
bile pred razsodiščem, kratko vsebino njihovih predlo
gov, nepeh poravnalnega poizkusa in ogled na mestu 
samem. Dalje se mora v zapisniku zabeležiti utemelieria ' 
odločba. 

Zapisnik, ki velja obenem kot odločba, podpišejo 
predsednik in Člani razsodišča. Ako kateri član razso
dišča odreče podpis zapisnika, se to z navedbo razloga 
zabeleži v zapisnik. 

Po zaključeni razpravi iaroci predsednik razsodišča 
zapisnik občini. ,.Ć . 

." ç 71# .. 
Strankam se dostavi po en odpravek odločbo, podn 

pisan od vseh članov odškodninskega razsodišča po prodf •„ 
pisih o osebnem dostavljanju (§ 48. zakona o občem 
upravnem postopku), 

•. s..72* 
Oaa razsodiSča, ki brez v&žniti razlogov ne; Џ Ho* 

tel vršiti pjrevzeto dolžno^ noei vse stroSke gcetòpanja/ 



T.koe. 

**w nastali po njegcvi kri irli, nazen tega odgovarja tu-
za veo drugo škodo po predpisih občega državljan-

SJjega zakona. 
Odločbo o kritju stroškov postopanja izreče na za-

j? v o katere izmed strank obče upravno oblastvo prve 

§ 73. ; . 

;B v ^ločbe odškodninskega razsodišča, kolikor se na-
T s al° na zahtevano odškodnino, so izvršne. 
AU'v ^ izreku o stroških imajo stranke pravico do 
n2, ** P° splošnih predpisih na obče upravno oblastvo 
m e stopnje, čigar odločba je končna. 
,y Proti odločbi odškodninskega razsodišča je dopustna 

J ^ ^ t o a tožba pri rednem sodišču po predpisih § 692. 
^«onika o sodnem postopanju v civilnih pravdah iz 
j?«ogoy, navedenih v § 691. istega zakona, a do uve-
jWylj&nja tega zakonika po sedanjih predmetnih zako-

ИВДћ predpisih. . 
V §'74 
;• • Odločbe odškodninskega razsodišča izvršuje obče 
vPfavno oblastvo. prve stopnje z administrativno izvrš-

(§ 187. zakona o občem upravnem postopku). 

'/£' • §75. 
Л,. Z banovinsko uredbo (čl. 90. ustave) se določijo 
to?0 ^r&dbe o ocenitvi lovne škode po divjačini v 
ђ/J^ ioga zakena kakor tudi o postopku pred odškod-
^Çita razsodiščem. 

V. POGLAVJE. 

Pospeševanje lovstva. 
Lovska društva. 

§ 76. 
ђ. . Gojenju divjačine to pospeševanju lovstva, strokov-
jv^orazbi in organiziranju lovcev kakor tudi čim bolj-
0 jr]* lu vestnejšemu izvrševanju zakona in predpisov 

jovu služijo lovska društva. Lovska društva morajo 
'jju^toti • Zvezam lovskih društev, a Zveze lovskih dru-
jj=_ ®e združijo v Osrednji zvezi lovskih društev kra-

v-.^nÇ*Jugoslavije. 
•W **'• *o v ekih društev ee morajo osnovati za vsako 
* °Yino, a Osrednja zveza lovskih društev v Beogradu. 

\\^^hmoöje mesta Beograda izda odločbo minister za 
*ŠW& ^ "•ó^1^0 n a predlog. Osrednje zveze lovskih dru-

WsW *ЛО hanovino se eme priznati samo ena Zveza 
> ij^^h ^ruštev» za vse državno ozemlje pa ena Osrednja 

*** lovekih društev kraljevine Jugoslavije. 

V - : : . : - - . . § 77- • . : ' . ; . , ' - . ' , • 
^i'erirtwf80 "'"^^ih društev in Osrednja zveza Jovekib 
Avì/^'w so dolžne na zahtevo upravnih ali sodnih ob-
'%Ц^1 Aaiati mnenja o vprašanjih gjede lovstva,' poobla-
%0v» 89 Oblastvom podajati predloge za pospeševanje 
% ^^gospodarstva in celokupnega lovstva. 

§ 78. 

^ ^ * T i i a lovekih društev kakor tudi Zveze lovekih 
^ 7 , oüobiiiije banj odnosno ugravnik mesta Beo-
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grada, pravila Osrednje zveze lovskih društev pa odo-
bruje minister za notranje posle v sporazumu z mini
strom za šume in rudnike. 

§79. 
Zveza lovskih društev je dolžna sprejeti za člana 

vsako lovsko društvo, čigar pravila ustrezajo predpisom 
§ 78. tega zakona. Ako Zveza katerega lovskega društva 
ne sprejme ali ga izključi, ima uprava dotičnoga lov
skega društva pravico do pritožbe na Osrednjo zvezo 
lovskih društev. 

Proti odločbi Osrednje zveze je dovoljena pritožba 
na ministra za šume in rudnike. 

§80; 

Lovsko društvo nikakor ne sme omejevati svojih 
članov glede svobodne udeležbe pri dražbi lovišč. 

Radi zlorabe v tem .pogledu se po tem zakonu kaznuje 
krivec kakor tudi oni, ki mu zavestno pomaga, da na
pravi zlorabo. 

§81. 
Zveze lovskih društev in Osrednja zveza lovsMn dru

štev so podvržene v svojem poslovanju razen nadzor
stvu rednih nadzornih oblastev tudi še nadzorstvu mini
stra za šume in rudnike ter so dolžne predlagati mu 
letno poročilo o svojem delovanju. 

Lovna statistika. 

§ 82. 

lastniki in zakupniki lovišč kakor tudi lovska dru
štva so dolžini, da radi zbiranja podatkov za lovno sta
tistiko predlagajo v dveh izvodih točen spisek vsakršne 
na njihovem lovišču v prejšnjem koledarskem letu ubite 
ali ujete divjačine kakor tudi druge predpisane stati
stične podatke. Ti podatki se predlagajo vsako leto naj
dalj do konca februarja občini, na katere ozemlju jo 
njihovo lovišče, ödnono sedež društva. En izvod spiska 
pošlje občina dTžavnerau statističnemu uradu, drugi iz
vod pa občemu upravnemu oblastvu prve stopnje, ki 
zbere podatke za ves srez in jih predloži banu. 

Obrazce kakor tudi ostale odredbe za lovno stati
stiko predpiše minister za šume in rudnike s pravilni
kom. 

.Lovski sklad. 

§ 83. 
Ban upravlja >banovinski lovski sklad«, ki se osnu

je ,v vsaki banovini in služi pospeševanju lovstva dotič
ne banovine. Za pospeševanje lovstva na ozemlju vse 
države se ustanavlja pri ministrstvu za šume in rudni
ke >osrednji lovski, sklad«. 

V banovinski lovski sklad se steka: 
.1. 10 dinarjev, kateri znesek se plača povrh držav

ne takse od vsake lovske karte po § 29. tega zakona, 
150-— dinarjev pa od vsake lovske karte po § 30. tega, 
zakona; 

2. 3% takea, plačana o priliki dražbe občinskih lo
višč (§ 8.); 

.3. polovica denarnih kazni, prieojenih za prestopke 
DO tem 'zakonu (poglavje VI.) j 
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4. prisojen« odškodnine za neupravičeno ulovljeno 
divjačino (§§87., točka 1. in 92.); • 

o. kupnina, dosežena s prodajo zaseženega orožja, 
lovskega pribora in divjačine (§§ 26. in 95.); 

6. donos lovnih dovolilnic (§ 102.). kakor tudi 
7. morebitni drugi dohodki 

'* . .. . § 84. 
Denarna sredstva v § 83. omenjenih skladov se ne 

smejo uporabljati za drage namene kakor samo za. po
speševanje lovstva, lovsko literaturo, znanstvena razisko
vanja v področju lovstva, denarne podpore lovskim zve
zam in Osrednji zvezi, uničevanje škodljive divjačine, 
preprečevanje kužnih bolezni divjačine, prirejanje teča
jev za izobrazbo lovskega osebja in odškodnine za škod
ljivo divjačino po odredbah tega zakona. 

8 % od letnih dohodkov banovinskoga lovskega skla
da se odstopi za'osrednji lovski sklad pri ministrstvu za 
šume in rudnike. ' 

Pravila .o uporabljanju in upravljanju banovinskega 
lovskega sklada se predpišejo z banovinsko uredbo 
(čl. 90. ustave). Za osrednji lovski sklad izda pravila 
minister za šume in rudnike 

VI. POGLAVJE. 

Kazenske odredbe. 
Kazni 

* " " ' ','•..' ' . . " .•"'.. § ' S 5 ; . . ' . ' 

Z denarno kaznijo od 30 do 300 dinarjev ali z za
porom . od 1 do 10 dni naj se kaznuje: 

.1. lovec, ki na zahtevo uradnih lovskih nadzornih 
organov не pokaže lovske karte; • 

2. kdor se pregreši proti odredbam iz § 33. tega 
zakona; 

3. kdor namenoma zaradi lova vodi psa v tuje lo
višče alflovf v zakonito prepovedanem času s psi (§21..); 

' i:. kdor pse namenoma ali po nemarnosti. Bpušča y 
tuje lovišče ali kdor se pregreši 'proti odredbam § 39. 
tega zakona; 

5 kdor proti predpisu iz 2. odstavka § 3. tega za
kona uporabi strelno orožje. 

' • - ' • • . • - § 8 6 . ' 

Z denarno kaznijo od 50-do 600 dinarjev ali z za
porom od 1 do 14 dni naj se kaznuje; 

1. kdor se pregreši proti odredbam iz §§ 25. in 26. 
izvzemli primer § 87., točke 2. tega zakona; 

; 2. kdor lovsko karto proda ali jo odstopi drugemu 
v.uiptìrabo..(§ 320; : 

. 3. kdor izvršuje lov, a si vobče ni nabavil lovske 
karte; . • 

:' 4. kdor lastnika ali lovskega zakupnika ali onega, ki 
lovi z njegovim dovoljenjem, neupravičeno ovira pri iz
vrševanju lova ali ga naipada; : " . , 

5. kdor pri gonji namenoma ubije divjačino, ki za 
to ni določena .(§ 37.),, poleg tega pa naj plača še od
škodnino po § 92.; 

er-kdpttnenpravičeno ùjainé: mlado zaščiteno divja
čino; alt razdira gnezda in'jemlje ja^ca iz gjaezdaj 

t 7. kdor proti predpisu iz § 82. pravočasno ne pröd.-;.f 
loži predpisanih- podatkov za lovno statistiko. д $ 

§ 87. 
;-tT 

Z denarno kaznijo od 100 do 1000 dinarjev m z «età 
porom od 1 do 10 dni ali z eno od obeh dveh kazni naj?j 
se kaznuje: 

1. kdor divjačino, zaščiteno z lovopustom, lovi med| 
prepovedanim časom, odnosno kdor lovi v prepoveda-a 
nem ozemlju, četudi na lastnem lovišču (§§ 10. in 97;Ш 
,poleg tega pa naj plača' odškodnino po § 92. tega zakona|H 
ako to zagreši sam upravičenec, tedaj zapade vsa 0%. 
škodnina v prid banòvinskemu lovskemu skladu; 

2. kdor izda neresnično ' potrdilo o izvoru di<i 
( § 2 6 . ) ; • ' '' ' . . , , 

3. kdor divjačino, zaščiteno z lovopustom, 'lovr m 
zanjkami, mrežami, pastmi ali na drug nedovoljen.;^ 
čin (§ 21.), kolikor za to nima posebnega pooblàé " 
(§20.); 

4. kdor prekrši odredbe § 14. tega zakona; 
. 5 . kdor prekrši odredbe § 80. tega zakona; • : ..rjJjjiS 

6. komur se dokaze, da je s prekršiteljem pod t°^%l 
1. tega paragrafa bil v sporazumu, mu služil kot gonjaj 
ali'mu. pomagal'na kakršenkoli račin. 

S88'' - :.Q 
Z denarno kaznijo od 150 do 1500 dinarjev m » ^ Ц 

porom od 5 do 14 dni ali z eno od obeh kazni,naj-"" 
kaznuje: 

1. kdor brez dovoljenja lastnika ali zakupnika loV| 
vedomà Jovi v njihoyem lovišču, poleg tega pa naj plav| 

' za ubito divjačino odškodnino po § 92. tega zakona. J F 4 
2. kdor se pri kršitvi tega zakona maskira ali lA^J 

skemu nadzornemu organu zataji svoje ime ali navec^p^ 
napačno ime ali se mu upre z grožnjo ali s silo, ћв]^Ш 
kor v činu ni zapopadeno katero težje kaznivo dejanj^' 

§89/ 
ri « 

ìawedeoPéj Kdor zagreši kakšno drugo dejanje, ki ni n: 
v §§ 85.—88: tega zakona, ki pa je po tem, zakonu 
povedano, se kaznuje z denarno kaznijo od 30 do 
dinarjev. • • ' 

Višina denarnih kazni, predvidenih' v §§ '85»r4wj 
se lahko zniža ali zviša radi izpremenljivih ekon 
ptilik z banovinsko ùièdbo (öl. 90. ustave). :: ^ 

••••••• • ' ' - : • , ,-, : t . 

§90. ЛШ 

Poleg kazni, predvidenih s tem zaikonom,, se. -л 
izreči razsodba: ,• '.;•< 

1. na izgubo ujete divjačine v primerih: §„86i $ 
1., 3. in 6., § 87. točk© 1., 2. in 3* m § 88.; (M 

2. na zasego lovskega orožja in pribora, s. katèriWj 
je bilo dejanje izvršeno, v'primerih: § 86. točke 6f»| 
87. točke 1. in 4. lh§ 88.; ; '"' • '" '" r >,v-"/S'..'* 

'•• à. nâ odvzem lovske karto v primerih, navod* 
v §§ 28. in 29. tega-eakonä. - '• 

:4к 

§01. 

Obsodbe po tem zakonu izreka obče иргатлпо Ф 
stvo prve stopnje, v čigar področju je bilo kaznivo 
,janjei'izvršeno. Ako je biio kaznivo dejanje zagr " " ' 
•ЕоОДсјШ veS 'p-blaste(v2 jö piißtojmo; ono ' o,bČe.i 



7--'k'08, 

ö'lastvo prve stopnje, ki mu je bilo dejanje najprej pri
javljeno. 

'Kaznovanje po predpisih tega »"kuna ne ovira pre
ganjanja po kazenskem zakoniku. 

\ ' ' ' Odškodnina. 

\ §92. 

§ i ^ l e g k a z n i > predvidene s, tem zakonom, se prekr-
^4} obsodi v korist oškodovancu, da za vsak primer 
odisif' p . ° ^ o d o v a n e a l i ujet© divjačine plača na račun 
ja?*- v r e d n o s t en«ga živega primera enake div-
i& ? ° c e n i k u - Z a divjačino^ ki je bUa določena za 
azmnoževanje ali kakšnemu drugemu posebnemu na-

e n u, se predvideva v ceniku posebna vrednost. 
;/j Cenik o odškodninah se izda .ter z ozirom na izmen 
' J V e l o v n e in Lržne prilike izmenjuje z banovinsko uredbo 
;;v'Smislu čl. 90 ustave. 
•3rnii> a •P°<iročiu °™ц banovin, ki so navedene v § 98. 
*"ш^> t U d i V P ° s l e d n i e m primeru § 87., točke 1. tega za-
'ш^,se Vplačana odškodnina steka v banovinski lovski 
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neprekinjenega zemljišča v smislu §§ 4. in 15. tega za.'ioiw 
pravico, zahtevati pri pristojnem . občem upravnem oo-
lastvu prve stopnje, naj se jim zemljišče izloči kol za
sebno lovišče in vnese v kataster lovišč. 

/ ' §9s: 
Dokler ne bodo po odredbah iz § 96. tega zakona ob-' 

činska lovišča oddana v zakup, sme na področju banovia 
.' izvrševati lov samo. kdor ima poleg lovske karte, pred

pisane, v § 27. tega zakona, tudi še posebno izkaznico* 
zvano »lovno dovolilnico«. 

l lpfo 'zakonu pred upravnimi oblastvi, ostaja pravica, 
<emu upravičencu, ki ni zahteval odškodnine 

^ o ž i krivca pred rednim sodiščem, 

. * : - . " § 9 3 . . , - . . • • - : •:• . - . , • • • • . 
, % s L • • • • . • . , i , . . . . 

ф ' | | | М а г prejme obče upïavno oblastvo prve'stopnje 
•^ЈшаИ samo izve za kakšno kaznivo dejanje po tem 
*toJ/- u v e a - e P° službeni dolžnosti brez odlaganja po-
р^ЛЈо. K razpravi se poleg prijavitelja in obtoženca 
m*H. tudi lovski upravičenec. 

т . • • • • • • • • • 

'VTp^ärno za povračilo škoda 

'пњ$ ^ 0 P r°ti zakonu pregreši več oseb skupno, jam-

л. 

w ^ > r a z s o d b i radi'kaznivih dejanj, ki se kaznujejo. рд 
^f^C0DUl> ^ v e d n o izreče: sodba glede,kazni, (§§.36. 
? Ш "^ ^•)-> sodba o zaségj divjačine, orožja, lovskega 
'%''fo\'la 0ÛvzemvL lovske karte (§. 90,) r a odškodnini 
. h ) kakor tudi o stroških postopanja. '. , 

zasežene reči, kolikor se ne morejo uničiti, se prodajo ;.*y--kói p ^ ^ ^ b Ä n o v i n s k e m u , lovskemu skladu. Natančnejše 
< f Piee izda minister za šume in rudnike s pravilnikom; 

fcÄi 

№'; ; , . 
'rr,: 

VII. POGLAVJE. 

Prehodne odredbe; 

banovinski svet odloči v smislu čl. 0. ustave z bano-
Ìi:§k-:f " ^ 6 0 1 ^ o tem, kdaj in na' kakšen, način se pred
i' îèa j ^ Poglavja tega zakona, po katerih se lovska pra-
^ ^ ^ č i ^ ^ l o v i š č i h d a i e v ^ " P ' "Porabljajo tudi 
'i^Mdantt^ 1 0 1 3 1^ 1 1 v n i i h o v i h ' b a n o v i n a h , na katerem je po 
: •- J ^ ^ 1 ^ 1 1 zakonih pravica pripadala državi, 

Ш А £ Л - •• . § 9 7 \ ••' • "-•• • :'v • 
l ^ ^ ^ o i a l j u banovine, na katerem je po dosedanjih 

v-ч :^ firapadala lovska jravioa državic ianajo lastniki 

§ 9 9 . •• ,. 

Na področjih banovin, omenjenih v § 98.. tega zakona 
in za čas tamkaj označen, ne morejo dobiti lovske kart« 
niti lovne dovolilnice osebe, ki niso člani katerega, lov
skega društva, organiziranega v.,Osrednji zvezi lovskih, 
društev kraljevine Jugoslavije (§§ 76. in 105J. 

: §100. 
j Lovne dovolilnice na teh področjih izdajajo oboa 

upravna oblastva prve stopnje za dobo enega leta. 
Lovna dovolilnica se izda: 
1. za lov v področju sreza; 
2. za lov na področju banovine; 

• 3. za lov na področju več banovin. 
Lovna dovolilnica ne daje pravice do lova v pod

ročjih,-kjer so lovišča oddana v zakup, tudi ne na izloče
nih lastnih loviščih (§ 97.), kar mora biti navedeno v 
lovni dovolilnici. Natančnejše odredbe o lovni dovolilnici 
predpiše minuter za šume in rudnike s pravilnikom. 
•-. Vsi predpisi,tega zakona,.ki se.nanašajo na nošenje 

lovske karte, na dolžnost njenega, pokazanja lovskim nad-, 
zornim organom kakor tudi na kaznovanje radi prepove
dane uporabe lovske karte, veljajo tudi v pogledu lov
ne dovolilnice. 

; § l o i . • ' • . . ' 

Lovne dovolilnice ne morejo dobiti razen oseb. na
štetih v § 28. tega zakona, tudi ne'čuvaji 'državnih' ob
činskih, vaških in samostanskih gozdov in posestev na 
področju sreza, v katerem službujejo. 

• • 

' § 1 0 2 . •: • •-. , -
, i , 

Obče upravno oblastvo prve stopnje vodi poseben spi
sek o lovnih dovolilnicah. Dohodki cd lovnih dovolilnic 
gredo v banovinski lovski sklad (§ 83.). 

Na področju'banovin, navedenihv'§ 98.. kakòr Indi 
za tamkaj navedeni čas, je dovoljeno prodajati divja
čino sarrio osepam,' ki se morejo izkazati ž lovno" dovo
lilnico. Prekupci divjačine in vsi oni, ki nripravHajo- div
jačino za jed in prodajo v javnih lokalih, so-dolžni na 
zahtevo, oblasti povedati osebo; od katere so divietino ' 
kupil;.. Kdor se pregreši,, se kaznuje po, §,86.; točki 1., 
tega zakona. • " ' • . „ , . . , 

Lovno-pblfcij$ke odredbe iz II. poglavja tega zakona 
se morajo smiselno Uporabljati tudi za te kraje...,..'•' • 

• . ' • § i o * . ' ' ;. f:••;••;• ; _ ; ; ; • ; 

. Na področjih banovin, .órrienjenih v,&98..'. tega zakona, 
kakor-tudi za tam označeni čas, se p r e p i s i tega zakona 
.p. povjftčilji škode n * UDorablJajo,, i<ovz,em'ši za spleäno ' 
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T škodo po predpisih § 92. tega zakona. Te odškodnine 
gredo v banovinski lovski sklad (§ 83.). 

§ 106. 
Sedanja Osrednja uprava zveze lovskih društev kra

ljevine Jugoslavije v Beogradu vrši začasno posle, dolo
čene s tem zakonom za Osrednjo zvezo lovskih društev 
kraljevine Jugoslavije (§ 76.), prav tako obdrže tudi ob
stoječe Zveze lovskih društev v Beogradu, Ljubljani, No
vem Sadu, Sarajevu,-Splitu in Zagrebu svoja dosedanja 
področja in posle Zvez lovskih društev, dokler se v posa
meznih banovinah ne osnujejo s tem zakonom predvidene 
banovinske zveze. 

Banovinske zveze morajo najdalj čez 3 leta od objave 
tega zakona predložiti pristojnemu banu evoja pravila 
v odobritev. Kakor hitro ee posamezni banovinski zvezi 
odobre pravila,'postane uradna samostojna zveza v smi
slu § 76. tega zakona. 

Minister za šume in rudnike obvesti takoj, ko stopi ta 
zakon v veljavo, banske uprave kakor tudi upravo mesta 
Beograda, katera Zveza lovskih društev se v njihovem 
področju smatra začasno za uradno Zvezo lovskih dru
štev, ki ji pripadajo funkcije po odredbah tega zakona. 

\ § 106. 

Nâ področju banovin, navedenih v § 98. tega zakona, 
»me ban izdati potrebne prehodne naredbe glede števila 
in področja lovskih društev v poedinih krajih. 

§ 107. 
Zemljišča veleposestev, ki so po zakonu o agrarni 

reformi odvzeta in predana v posest interesentom agrar
ne reforme, združi obče upravno oblastvo prve stopnje 
z občinskimi lovišči, kjer ta obstoje, po uradni dolžnosti 
v roku 3 mesecev po uveljavljenju tega zakona. Zakupnik 
občinskega lovišča je dolžan, da za tako pridobljeno po
vršino plača sorazmerno povišano zakupnino (§ 7.). Pri 
uporabi tega predpisa se mora postopati smiselno po od
redbah iz §-6. in § 13., odst. 2., tega zakona. • 

Ako zaradi združenja zemljišč, navedenih v 1. od
stavku tega paragrafa, z občinskim loviščem veleposest-
tii4u ne bi preostalo 200 ha nepretrganega zemljišča, se 
tudi to zemljišče združi z občinskim loyiscem. 

§ 108. 
Obstoječi lovni rezervati (pridržki) na tujem zem

ljišču ostanejo v veljavi, vendar se novi rezervati ne 
morejo več ustvarjati, razen na državnih posestvih. Na 
zahtevo lastnikov obremenjenih zemljišč se lovni rezervati 

' na tujem zemljišču lahko odkupijo. Način odkupa in dolo
čitev višine odkupnine se uredi z banovinsko uredbo 
(cl. 90. ustave). 

§ 109. 
Lovni rezervati na tujem zemljišču se smatrajo v 

vsem za izenačene z lastnimi lovišči v smislu § 4. tega 
zakona. Lastnik lovnega iezervata odgovarja za-lovsko 
škodo po lovu kakor tudi za škodo po divjačini po pred
pisih lega zakona, toda uživa tudi polno zaščito, ki po teai 
zakonu pripada lastniku izločenega lovišča. 

§ 110. 

S tein zakonom se ne izpreminjajo roki obstoječih 
zakupnih gogodbj ojdgbfffUh ge gbgam ugcayaaw afe-

7. ko». 

lastvu prve stopnje. Ta odredba ne velja za lastna l o v i l i | j 
navedena v odstavku 2. tega paragrafa. 

Lastna lovišča, ki nimajo pogojev po § 4. tega zakon» 
se brez odloga priključijo občinskim loviščem v emteh* J 
§ 6., odst. 3., tega zakona. Sicer veljajo tudi za obstoječe | 
zakupne pogodbe predpisi tega zakona. 

§ 111. 

. Po odredbah dosedanjih zakonov izdane lovske karte 
veljajo do 31. decembra 1932. brez posebnega doplačila 
k taksi. 

VIII. POGLAVJE. 

Zaključne odredbe. 
§ H2. 

1. Glede ureditve odnosov, ki je v tem zakonu * 
smislu člena 90. ustave pridržana banovinskim svet»»1 

(§§ 3-, 8., 11., 17., 22., 24., 37., 39., 75., 84., 89., 92., 96. in 
108. tega zakona), se za ozemlje uprave mesta Beogradu 
pooblašča minister za šume in rudnike za izdanje uredbe 
z zakonsko veljavo. 

2. Kjer se omenja ban in banovinski sklad, se 2* 
področje mesta Beograda razume upravnik mesta Beo
grada in >Lovski sklad uprave mesta Beogradac 

§ 113. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnevom objave v >Služb*p 
nih novinah«, obvezno moč v posamezni banovini F" 
dobi istočasno z banovinsko uredbo, s katero se uravna* 
jo lovski odnosi, navedeni v 1. odstavku §112. tega •"»*" 
kona, odnosno na področju uprave mesta Beograda isf' 
časno z uredbo,..izdano po ministru za šume in rudnik0'-
Banovinske uredbe se morajo izdati najdalj v roku 6 m6" 
secev po objavi tega zakona.. . s • 

Z dnem, ko stopi v veljavo ta zakon, prestanejo v do* 
tični banovini,-odnosno na področju uprave mesta Be"*.; 
grada veljati vsi dosedanji zakoni in predpisi o lovu •**',' 
kor tudi odredbe drugih zakonov, kolikor nasprotujel0, 
odredbam tega zakona. > 

V Beogradu, dne 5. decembra 1931. 

Minister za šume in rudnike 
dr. Stanko Šibenik 1. r. 

Videl in pritisnil državni, 
pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde 

dr. Drag. S. Kojič s : c. 

Aleksander s. & 

Predsednik. 
ministrskega sveta, 

minister za notranje po9'**, 
P. E. Zivković s. r. 

M 
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Uredbe osrednje vlade. 

Na oenovl § 166. zakona o uraduikiü z doe 31. marca 
1831. se predpisuje ta-le 

uredba 
o velikosti nagrade dnevničarjem mi

nistrstva za zunanje posle.* 

Člen 1. 
Dnevničarji, ki opravljajo žvanlčniško službo negio-

de na kvalifikacijo, se postavljajo z začetno mesečno na
grado do 11QP dinarjev. 

Člen 2. 
Dnevničarji, ki opravljajo služiteljsko službo, se po

stavljajo z začetno mesečno nagrado do 960 dinarjev. 

Člen 8. 
Dnevničarji s strokovno tehnično äli obrtniSko kva

lifikacijo se postavljajo, če opravljajo službo, ki ustreza 
tej kvalifikaciji, z začetno mesečno nagrado do 1200 di
narjev. 

Člen 4. 
Dnevničarji s popolno fakultetno izobrazbo, če oprav-

Ijajo-^lužbo, ki ustreza tej kvalifikaciji, se postavljajo z 
«ačetno mesečno nagrado do 1400 dinarjev. 

Člen Б. 
• Po vsakem drugem letu neprekinjene in neoporečne 

Službe se sme zvišati mesečna nagrada, in sicer: 
a) dnevničarjem iz člena 1. za 60 dinarjev; 
b) dnevničarjem iz člena 2. za 40 dinarjev; 
c) dnevničarjem iz člena 3. za 60 dinarjev; 
č) dnevničarjem iz člena 4. za 80 dinarjev. 

Člen 6. 
Dnevničarji, ki ве zateko na dan, ko stopi ta uredba 

v moč, na delu v službi države z večjo nagrado, obdrže 
dotedanjo nagrado, toda rokovi iz člena 6. se morajo 
«eti od dne postavitve in od najvišje začetne nagrade za 
dotično vrsto službe. 

Člen 7. . 
Ta uredba stopi v moč na dan, ko BÖ razglasi. v 

>Službenih novinahc 
V Beogradu, dne 8. deoembra 1931.; U. Pr. Pov. 

• У . • ,'.. Namestnik 
ministra де zunanje posle, 

minister za trgovino in 
v industrijo 

dr. K. Enmanndi s, r. 
Minister za finance 

dr. Milorađ ĐordeviĆ s. r,_ 

«•••» 

. * >S1užbene novine kraljevine JugoelavÎiec % dne 
*• Јааиаф Ш 2 , it, tyU& * ^ 

80. 

Iz premem ba 
§ 1. uredbe o dravinjskih dokladah 

civilnih državnih uslužbencev.* 
Na osnovi § 28. zakona o uradnikih z dne 31. marca 

1931. je predsednik ministrskega sveta po predlogu mi
nistra za finance pod št 85.655/1 z dne 18. decembra 
1931. odločil: : 

I. Odredba § 1. uredbe o draginjskih dokladah držav
nih civilnih uslužbencev št. 85.500/1 z dne 27. maja 1931. 
(>Službene novine« št. 130-XL z dne 12. junija 1981.)** 
se izpreminja in se glasi: 

§ L 
(J] Draginjski razred (§ 26- u. z.) obseza gradbeni 

okoliš kraja, kjer je uslužbenec postavljen. 
(s) V krajih, ki imajo mestni,— ožji in izvenmestni 

— širši gradbeni okoliš, obseza draginjski razred širši 
gradbeni okoliš. 

(3) Če nastane spor. o mejah gradbenega, okoliša, 
odloča ministrstvo, za gradbe. 

II. Ta izprememba velja od 1. dne meseca, ki na
stopi za mesecem, v katerem se razglasi v >Službenih 
novinah«. 

4 Iz občega oddelka ministrstva za finance, dne 18. de
cembra 1931.; št. 85.555Д. ' 

87. 

Pravilnik 
o opravljanju praktičnega izpita za 
voditev privatnih trsnic za trsničarje, 
ki nimajo strokovne kmetijske šole ali 
daljšega trsničarskega tečaja. (Na
redba ministrstva za poljedelstvo štev. 
28390/Ц z dne 16. maja 1930. in § 38., 

točka 1.» zakona o banski upravi.) 

Člen 1. 
Vsd lastniki aüi-upravniki privatnih ttsnic, W nîeo 

dovršili kake kmetijske šole au daljšega treničarekega 
tečaja (najmanj 6 mesecev) in nimajo o tem izpriče
vala, morajo opraviti izpit, pri katerem dokažejo, da-li 
imajo potrebno teoretično in praktično apoeobnoet za 
voditev privatne trenice, kar se tiče pridelovanja in pro» 
daje trsnega materiala. 

Člen 2. 
Izpiti se vrše'enkrat na leto, in eloer meeeca aprila 

na banovinski vinarski in sadjarski šoli v Mariboru. 
Izpitno komisijo tvorijo 3 (lani, H jih imenuje za 

veakò leto ban pa predlog kmetijskega oddelka. 

• >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
16. januarja 1932., St. 12/IV/32. 

•• »Službeni listi št. 227/87 1. 1. UÖ31, 
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Člen 3. 
Članom komisije pripada kot nagrada dnevnica po 

51. 4. uredbe o povračilu potnih in selitvenih stroškov 
civilnih državnih uradnikov, katero vsoto plača posamez
ni kandidat pred izpitom. 

Člen 4 
Program za izpit tvori sledeča tvarina v smislu čl. 13., 

točk A in B pravilnika za izvrševanje zakona o obnav
ljanju in pospeševanju vinogradništva. 

1. Poznavanje glavnih sort in podlag, ki so važne za 
Dravsko banovino, 

2. izbera in priprava zemljišča za vinograd, trsnico 
vin matičnjak, 

3. zasajanje in oskrba matičnjaka, 
4. načini cepljenja, 
5. priprava podlag in cepičev za suho cepljenje, 
6. izvršitev suhega cepljenja, -
7. silenje in vlaganje cepljenk v trsnico, 
8. oskrbovanje trsnic, 
9. sortiranje in razpošiljanje trsja, 

10. zeleno cepljenje, 
11. zasajanje vinograda in oskrba v prvih treh letih, 
12. glavna dela v vinogradu, 
13. selekcioniranje, 
14. glavne bolezni in škodljivci vinske trte, 
15. sredstva za zatiranje trsnih bolezni in škodljivcev 

ter njih uporaba, 
16. zakonski predpisi o trsničarstvu. 

t 

Člen 5. 
V primeru neuspeha pri izpitu more ponoviti kan

didat izpit samo enkrat, in to šele po preteku enega leta. 
V tem primeru se kandidatu prepove za to leto pridelo
vanje in prodaja tesnega materiala. 

člen 6. 
. . Ako napravi kandidat izpit z dobrim uspehom, mu 
izda kraljevska banska uprava na podlagi poročila iz
pitne komisije po plačilu predpisane takse potrdilo o 
potrebni strokovni usposobljenosti, katero se priloži 
prošnji za osnovanje in voditev privatne tranice. 

Člen 7. 
Prijave za izpit se vlagajo preko pristojnega sreske-

ga naČelstva kmetijskemu oddelku kraljevske bansko 
uprave najkesneje do 15. februarja vsakega leta. 

Seznam kandidatov z določenim datumom izpita do
stavi kraljevska banska uprava ministrstvu za poljedel
stvo 20 dnd pred izpitom, da ono določi svojega zastop
nika, ki prisostvuje izpitom. 

člen 8. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko Je objavljen 

v >Službenem Uetu< kraljevske baneke uprave Dravske 
banovine. 

Soglašam z gorenjim pravilnikom. 
V. Beogradu, dne 24. decembra 1981., K. St 77.675/П-

QL. р ^ Mintoter za poljedeletw 
Neadoder g. ђ, . 

88. -

Na podstavi člena 5. zakona o osrednji upravi za 
mere in dragocene kovine,1 člena 29. zakona o merah, 
njih rabi v javnem prometu in nadzorstvu nad njimi2 ;n 
člena 16. zakona o kontroliranju čistine izdelkov iz zlata, 
srebra in platine8 ter v sporazumu z ministrom za finan
ce predpisujem 

pravilnik 
o pobiranju in obračunavanju žigovine 

za merila in dragocene kovine.4 " 
Člen 1. 

Žigovina za pregledovanje in žigosanje meril in dra
gocenih kovin, pristojbine za preizkušnjo sistema meril, 
za overjenje aparatov, instrumentov itd., katere, pobirajo 
osrednja uprava za mere in oddelki kontrole mer v go
tovini, se odmerjajo na pobotnicah, katerih je šest vrst: 

1. za pregledovanje in žigosanje: 
a) meril in merilnih priprav (označba I.) 5 
b). plinomerov, vodomerov in taksametrov (označ

ba II.); 
c) sodov (označba III.); 
č) izdelkov iz zlata, srebra in platine (označba IV.); 
d) tokomerov (označba V.). 
2. za preizkušanje meril, razna overovljenja itd. 

(označba VI.). 
Spredaj omenjene pobotnice se izpolnijo v izvirniku 

in kopiji. Izvirniki ostanejo pri uradu, kopija pa se iz
roči stranki kot dokazilo, da je placala odmerjeno vsoto. 

Pobotnice z označbami L—IV. uporabljajo pri od
merjanju žigovine oddelki kontrole mer, tište z označ
bama V. in VI. pa osrednja uprava za mere. 

Člen 2. . 
Žigovina in druge pristojbine, omenjene v pred

njem čl. 1., vplačajo na Čekovni račun pri poštni hra
nilnici: ' 

a) osrednja uprava za mere, njene postaje za Žigo
sanje tokomerov in oddelek kontrole mer v Beogradu 
na čekovni račun številka 50.310 ministrstva za trgovino 
in industrijo; 

b) oddelki kontrole mer pri sreskih načelstvih na 
čekovni račun pristojnih finančnih direkcij. 

S čekovnim računom štev. 50.310 razpolaga osrednja 
uprava za mere in dragocene kovine. Čekovne naloge za 
izplačilo vplačanih veut iz čekovnega računa številka 
50.310. v državno blagajno podpisujeta upravnik osrednje 
uprave za mere in po činu najstarejši uradnik uprave* 

••Člen 8, / ' 
Organi osrednje uprave za mere in kontrol mer niso 

pooblaščeni sprejemati od strank gotovine na račun žigo- . 
vine in drugih pristojbin,-razen v primeru, navedenem 
v točkah 3. in 4 Sena 4. 

. Člen 4 
Pobiranje žigovioe io drugih pristojbin se vrSl a 

uporabo položnic poSme hranilnice tako-le: 
* Zakon glej »Uradni 1M< št. 261/70. iz leta 1928. 
* Zakon glej »Uradni .-Jlsk. St 252/70. iz leta 1928. 
» Zakotì glej »Uradni liste St. 263/70. la leta 1928. 
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dnô 

\ & decembra 193L,, St 285/XCUI/eS2. - t • 
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1. бе je stranka na stalnem ali začasnem seđežu 
urada, ji preda organ kontrole mer izpolnjeno položnico, 
da plača odmerjeni znesek žigo vine na pošti; 

2. če ni stranka na stalnem ali začasnem sedežu 
urada, ji pošlje oddelek kontrole mer izpolnjeno polož
nico da plača odmerjeno žigovino na najbližji pošti; 

3. če bi poslala stranka uradu po poštni nakaznici 
zadevno vsoto v gotovini, se mora ta najprej vpisati v 
blagajniški dnevnik depozitov, potem pa vplačati na za
devni čekovni račun poštne hranilnice; 

4. če bi ne bilo pošte na občasnem sedežu urada (na 
sedežu za občasen pregled meril in postaj za kontrolo 
sodov) sprejme odmerjeni znesek žigovine organ kontrole 
mer v gotovini in ga mora potem, vplačati na najbližji 
pošti na čekovni račun. 

Na čekovnih položnicah finančnih direkcij morajo 
označiti organi kontrole mer na !hrbtu dela >Sporoči!o«, 
v korist katere partije in pozicije dohodkov je vsota 
vpiačana. 

Člen 5. 
Po plačilu žigovine in drugih pristojbin, ki se je 

izvršilo v smislu prednjega Člena 4., mora stranka osred
nji upravi za mere, odnosno oddelku" kontrole mer pre
dati pobotnico položnice, ki jo-je dobila na pošti kot 
dokazilo, da je odmerjena vsoto resnično vplačala na 
Čekovni račun. V zameno zanjo prejme uradno pobotnico 
o plačani žigovLni (kopijo zadevne pobotnice z označ
bami I.—VI.). 

Prejete pobotnice položnic poštne' hranilnice se pri
ključijo izvirnemu izvodu pobotnice z označbami L—VI., 

>1 ha kateri se ie zadevna vsota odmerila. 
; ^ Člen 6. 

Podatki pobotnic z označbami L—VI. se vpišejo v 
posebne sezname. . . . . . . 

* Člen'7." : л 

Osrednja uprava za mere in dragocene kovine in 
oddelki, kontrole mer sestavljajo o vsotah, vplačanih na 
račun žigovine in drugih pristojbin, mesečni obračun do
hodkov. Osrednja uprava za mere.obseza v svojem ob
računu dohodkov tudi podrejene .postaje za žigosanje 
tokomerov, oddelki kontrole mer pa tudi vse postaje 7л 
kontrolo meril in sodov. • • • * • • ' • 

Mesečnemu obračunu dohodkov je priložiti vse iz
virne izvode v dotičnom mesecu uporabljenih pobotnic 
z označbami L—VI. z zadevnimi .pobotnicami položnic. 

Člen 8., 
Osrednja uprava za mere predloži svoj mesečni ob

račun dohodkov in mesečni obračun dohodkov svojega 
>oddelka kontrole mer v Beogradu hkratu z doseženim 
dohodkom glavni državni /blagajni v Beogradu. Pobot
nice o dohodku, preodkazanem glavni državni blagajni, 
;ße hranijo pri osrednji upravi za mere. 

Člen 9. 
Oddelki kontrole mer pri ôrèskdh načelstvih pred

lože svoje mesečne obračune dohodkov pristojnim finan
čnim direkcijam najkesneje do petnajstega vsakega me-
S e ca v pregled z računskega vidika in v dokončno knji
g e dohodkov. 

člen 10. ' 
. " ' ' ' Osrednja uprava za Љеге vodi razvid o doseženih 

dohodkih za vso držav«, Podatki se. vpišejo na podstavi 

mesečnih in letnih poročil o poslovanju posameznih od
delkov kontrole mer. 

Člen 11. 
Z obrazci, predpisanimi v Členu 1. tega pravilnika, 

kakor tudi z vsemi drugimi obrazci, ki se predpišejo na 
podstavi tega pravilnika, preskrbi oddelke kontrole mer 
osrednja uprava za mere. Le-ta predpiše tudi obliko teh 
obrazcev. 

Vsi obrazci se vodijo kot potrošni material. 

Člen 12. 
Navodila za izvrševanje tega pravilnika izda osxednja 

uprava za mere in dragocene kovino. 

Člen 13. 
Ta pravilnik dobi moč dne 1. januarja 1932. pò ob

javi v »Službenih novinah«. 

Beograd, dne 30. novembra 1931., štev. 7476/931. 

Minister za trgovino in industrijo 
dr. K. Kumanudi s. r. 

Minister za finance 
dr. Mil. Djordjević s. r. 

89. 

Odločba 
o dnevnicah za delavska potovanja.* 

Delavci v stalni službi dobivajo, če so na službenem 
potovanju, poleg normalne urnihe, ki jo imajo, če delajo 
v svoji edinici, tudi še dnevnice za potovanje, in sicer: 

1. kvalificirani delavci za prvih deset dni popolno 
dnevnico 40 dinarjev, po desetih dneh pa znižano dnev
nico 25 dinarjev; 

2. polkvalificirani delavci za prvih deset dni popol
no dnevnico 30 dinarjev, po desetih dneh pa znižano 
dnevnico po-20 dinarjev; 

3. priprostkfizični delavci v stalni službi za prvih 
deset dni popolno dnevnico 25 dinarjev, po desetih dneh 
znižano dnevnico 16 dinarjev. 

Za izračun potnih dnevnic se šteje imenovanim de
lavcem čas od odhoda iz službenega kraja do prihoda, 
odnosno povratka v stalni službeni kraj. 

Cas odhoda in prihoda in številko vlaka overavlja 
na nalogu za potovanje dežurni prometni uradnik, nak
nadno pa tudi šef edinice, ki ji delavec pripada. 

Po povratku s službenega potovanja ima delavec 
pravico do šesturnega odmora, če je potoval nazaj po
noči in je trajalo potovanje več kot 12 ur ali če je oprav
ljal do samega odhoda na potovanje v stalni službeni 
kraj težko in naporno delo. 

Odmor se računi od trenutka, ko dospe vlak, odnos
no ladja,,'s katerim : je prispel dotični delavec s službe
nega pota. 

Ce pride čas za odmor v redni delovni čas, se plača 
delavcu normalno njegova-urnina tudi za ta Čas, vendar 
treba, da je nastopil stalni posel takoj,' ko mine odmor. 

* >Službene novine kraljevino Jugoslavije« z dne 
24: decembra 1931;, St. 301УХСШ78б. 



194 7. kos. 

Ob času službenega potovanja ima delavec tudi 
svojo redno normalno urnino, ki je predpisana za nor
malni delovni čas v njegovi edinici. 

Za telegrafsko-telefonske in zapirniške (blokovne) 
delavce velja isto, kar velja za delavce mostovnih in 
strojnih delavnic. 

Skladiščni delavci, ki potujejo z vlaki zaradi nato-
voritve in, raztovoritve blaga, imajo iste postranske pre
jemke za ta potovanja, kakršne imajo zavirači tovornih 
vlakov. 

Pri sekcijskih delavcih se smatra za stalni službeni 
kraj ozemlje vsega sreza, v katerem so stalno zaposleni. 

Potujočim čistilcem vozov ne pripada nobena poseb
na nagrada za potovanja do odrejenih postaj in nazaj. 

Iz ministrstva za promet; v Beogradu, dne 11. sep
tembra 1931.; št. 21.997/81. 

90. 

Razširitev 
krajevne pristojnosti predstojništva 

mestne policije v Celju.* 
Na osnovi § 10. uredbe o ustroju in področju pred

stojništva mestne policije** je razširil minister za notra
nje posle z odlokom III. br. 70.472/31 z dne 11. januarja 
1932. krajevno pristojnost mestne policije v Celju v Drav
ski banovini na neposredno okolico mesta Celja, in to na 
vasi Breg, Gaberje, Lavo, Lisce in Zavedno. 

Iz pisarne upravnega oddelka ministrstva za notranje 
posle v Beogradu, dne 11. januarja 1932.; III. br. 70472/31. 

91. 
/ 

Telefonski promet 
Telefonski promet Bled—Treviso, Bergamo, 

Mantova, Verona in Vicenza (Ifalija).*** 
G. minister za promet je odobril z odločbo P. T. 

br. 108.074 z dne 12. "decembra 1931., da se otvori tele
fonski promet med Bledom in niže navedenimi kraji v 
Italiji, ki se sme pričeti dne 20. januarja 1932., po na
slednji taksi: 

2-55 zL fr. za navaden razgovor Bled—Treviso; In 
З-lê zi. fr. za navaden razgovor Bled—Bergamo, 

Mantova, Verona in Vicenza, in to po enoti za triminutni 
razgovor. 

Iz pisarne ministrstva za promet (telegrafsko^tele-
fonškega oddelka) v Beogradu, dne 5. januarja 1Ô32.; 
P. T. br. 10&O74. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
18. januarja 1932., St 18/V/84. 

** Uredbo g l >Uradnl list« št. 435/111 iz leta 1929. : 

*** ^Službene novine kraljevine Jugoslavije« z due 

92. 

Razpis 
o podstavi za ; pretvarjanje 1 m3 lesa 
v kilograme. Nadomestitev razpisa 

C. br. 17.313/929.* 
Na podstavi spisa šumarskega oddelka pri ministr

stvu za šume in rudnike štev. 31.986 z dne 5. decembra 
1931. priobčujem carinarnicam razpredelnico povprečne 
teže za 1 m3 spodaj označenih vrst lesa, po kateri naj se 
pretvarjajo ob opravljanju carinskih ekspedicij kubični 
metri v kilograme. 

Vrsta lesa. 

Macesen . . , . 
Akacija . . . \ 
Navadni bor . , 
Brest . . . . , 
Breza . , . . 
Bukev . , . » 
C e r . . . •'. . 

Gaber . •... ..„ . 
Hrast: dob . . 
Hrast: građen . 
Jesen . •. . -, 
Laški topol . , 
Javor . . . , 
Jelka . . . u. . 
Jelša črna in bela 
Pravi kostanj . . 
Hruška . . '„ v 
Lipa . u . „ '. 
Oreh . , . i . 
Brin . , . „ ,. , 
Sliva . . ,, , ... . 
Črešnja . . , « 
Trepetljika . , • • 
Crni topol •'. . . 
Beli topol , . , 
Vrba . i • i g'.. 

Obeljeni les 

napol 
-suh 

po
polnoma 

suh 

ima v 1 m 3 kg 

a 
o 
s 

JO 
o 
o 
S5 

760 
850 

800 

950 
940 

990 

1000 

1080 
11(10 
1010 
920 

050 

930 
1000 
950 

1050. 

990 

740 

850 
730 

990 
900 
800 
.740 

840 

800 

620 
710 
520 
690 
640 
740 
840 
730 
840 
750 
750 
480 
660 
480 
480 
670 
690 
450 
660 
470 
690 
750 
490 
440 
460 
420 

440 
460 
370 
480 
460 
520 
670 
540 
630 
560 
430 
340 
450 
380 
330 
420 
460 
300 
450 
870 
480 
430 
370 
320 
840 
300 

ce 
•a 
o 
• « 

a) 
-O 

Ф 
a 
Ф 

o 
o 

•S 
rt 
Ü5 

j 

0" 

% 

S tem razpisom je nadomeščen razpis C. br. 17.318 
z dne 23. aprila 1929.** 

V Beogradu, dne 15. decembra 1931.; š t 42.126/1 V, 
Minister za finance 

dr. Mil. Djordjevtt s. r, 

* »Službene novine' kraljevine Jugoslavije« z dne 
20. decembra 1931.,' Stl 3Ò8/C/762. 
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93 Seznam 
držav, ki so ratificirale in pristopile konvenciji o svetovni poštni zvezi, pod

pisani v Londonu 28* juni ja 1929.* . 
Angleško poslaništvo v Beogradu je z noto od 2. oktobra' 1931"., štev. "112, 'poslalo ' ministrstvu za zunanje 

posle sledeči seznam držav, ki so ratificirale in pristopile konvenciji ' o ' svetovni poštni zvezi, podpisani v 
Londonu dne 28..junija 1929. ; i 

P r e g l e d : • . * . 
Splošna poštna konvencija . . . • . ' . . . • . . • . . . • . . . . - . . (A) -
Pogodba o zavarovanih pismih in škatlah . . . . . . . . . . . . (B) 
Pogodba o poštnih paketih . . . . ; . i . . • . . - . . . • . • . . . . . (C) 
Pogodba o denarnih nakaznicah (D) 
Pogodba glede pobiranja denarja po računih itd. potem pošte . . . . . (E) 
Pogodba o ureditvi prenosa poštnih čekovnih računov (F) 
Pogodba glede naročnin za liste in občasne izdaje potem pošte (G) 

Država 

Kanada . . . 
Holandska 
Holandska Indija in holandske kolonije v Ameriki . 
Norveška 
Islandija ., . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Danska . . . , . . . . . . . , . 
Švedska 
Združene države ameriške 
Otoki, ki pripadajo Združenim državam ameriškim, 

razen Filipinskih otokov 
Meksika . . 
Švica 
Belgija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Belgijski Kongo . 
Tunis . . . . . . .'• . . 
Avstrija . 
Španija in španske kolonije . . . . . . . . . . 
Sar . 
Finska . . . . . . . . . . ' . . 
Vatikan ". .'. 
Maroko (izvzemši špansko cono) . . . . . . . . 
Hedžas in Hedž . . . . . . . . . . . . . . . 
Avstralija1 . . , . . 
Indija . . . . . . . : . . . . 
Madžarska . 
Zveza Sovjetskih socialističnih republik 
Estonska . . . , . , 
Siam . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . 
Luksemburg . . . . . . . . . . . . . , . - , . 
Nova Zelandija in Zapadni Samoa-. . , , . . , f 

Belgija in Belgijski Kongo . . . . , , , . ' , , . 
Italija in italijanske kolonije . . , , , , „ , , » 
» m e . . . . i i . . . . , ц • t • » , * 

Nemčija . . . . . . . . 
Južnoafriška zveza in mandatska ozemlja Južno-

zapadne Afrike . ' , ( . « , , . 
Jugoslavija . . . . . . . . . . . , , , , » 
Japonska in druga japonska ozemlja . • i • i • » 
Rumunija . . . . . . . . . . . . t , , t l t f 

Velika Britanija in Severna Irska» • • i • • • • 
Irak« 
Egipet . i , s « » i , , , , , , , , , , , 
"erzija < i s i > i « i i i i i i i , i ( 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z due 

Ratificirane konvendje in pogodbe 

(A) 
(A), (B), (C), (D), (E), (F) 
(A), (B), (C), (D), (E) 
(A), (B), (C), (D), (E), (G) 
(A), (B), (C),. (D), (E) 
(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G) 
(A), (B), (C),. (D), (E), (FV (G) 
(A) 

(A) 
(A) 
(A), (B), 
(A), (B), 
(A), (B) 
(A), (B), 
(A), (B), 
(A), (B), 
(A), (B), 
(A), (B), 
(A), (B), 
(A), (B), 
(A), (B), 
(A) 
(A); (B), 
(A), (B), 
(A), (B) 
(A), (B), 
(A), (B), 
(A), (B), 
(A), (B) 
(C) 
(A), (B), 
(A), (B), 
(A), (B), 

(A) 

(C), (D), (E), (F). (G; 
(D), (E), (F), (G) 

(E), (F), (G) 
(E), (F), (G) 
(E), (F), (G) 
(E), (F), (G) 
(E), (G) 
(E), (F), (G) 
.'E), (F) (G) 
(E), (F), (G) 

(C), (D), 
(C), (D), 
(C), (D), 
(C). (D). 
(C), (D), 
(C), (D), 
(C), (D), 
(C), (D), 

(C) . 
(C), (D), (E), (F), (G) 

(C), (D), (E), (F), (G) 
(C), (D), (E), (O) 
(C), (D), (E), (F), (G) 

(C), (D), (E), (K), (G) 
(C), (D) 
(C), (D), (E), (F), (G) 

(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G) 
(A), (B), (C), (D), (F) 
(A), iB), (C), (D), (E), (G) 
(A), (B) 
(A) 
(A), (B), (C), (D), (E), (G) 
(A), (B), (C), (D) 

28.. oktobra 1931a š t 2б2/1ЛХУД1/бв*, 

Datum deponira
nja ratifikacije 

18. XII. 1929. 
3. I. 1930. 

I. 1930. 
II. 1930. 

III. 1930. 
6. III. 1930. 

12. III. 1930. 
5. IV.. 1930. 

3. 
5. 
5. 

5. IV. 
16. IV. 
21. 
13. 
13. 

2. 

IV. 
v. 
v. 

VI. 
13. VI. 
16. VI. 
17. VI. 
23. VI. 
26. VI. 

4. VII. 
7. VII. 
9. VII. 

17. VII. 
17. VII. 
22. VII. 
23. VII. 
25. VII. 

6. VIII. 
9. VII. 

25. VIII. 
10. IX. 

3. X. 
21. X. 

1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1980. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 
1930. 

29. X. 1930.. 
31. IX. 1930. 
14. XI. 1930. 
21. XI. 1930. 
3. XII. 1930. 

20. I. 1930. 
27. I. 1930. 
11. II. 1931. 

SKS;"., 
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Država 

Kolumbija . . . • • . , , • , . . i i . в , 
Kostarika • • • • i • i • 8 • • t i • i t p 
Etiopija . . < • i i • • • i ( i i i i t i i 
Češkoslovaška , , , , „ • • . • • • • i i i 

Portugalska in portugalske kolonije v Afriki, Aziji in 
Oceaniji , , , , , , , , , , t . «. i . «. * > 

Brazilija , i ( , i i t i i i i i . i i . E I c 
Latvija i * i i i i i I I i g i i i i . I I I 

Ratificirane konvericije in 

(A), (B), (C), (D), (G) 
(A), (C) 
(A), (B), (C), (D), (E), 
(A), (B), (C), (D), (E), 
(A), (C) 

(A), (B), (C), (D), (E), 
(A), (B), (C) 
(A), (B), (C), (D), (E), 

pogodbe 

i 

(F), (G) 
(F), (G) 

(F), (G) 

(F), (G) 

Datum deponira
nja ratifikacije 

19. III. 1931. 
27. III. 1931, 
26. V. 1931. 
25. VI. 1931. 

8. VII. 1931. 
» 

17. VII. 1931. 
21. VII. 1931. 
11. VIII. 1931 

1 Vlada dominionov Avstralije želi, da se s podpisi 
ratifikacije konvencije smatra, da je obsezala tudi Papuo 
in mandatska ozemlja Nove Gvineje in Nauru. 

* Ratifikacija vlade Nj. Vel. kralja Velike Britanije 
se nanaša prav tako na izrecne druge dele X dominio
nov Nj. Veličanstva poleg zedinjene kraljevine in man-
datskih ozemelj, glede katerih opušča vlada zedinjene 
kraljevine mandat. 

' Notifikacija ratifikacije je bila izvirno izvršena 
14. aprila 1930., dočim je bil formalni dokument depo
niran pri vladi zedinjene kraljevine šele 20. januarja 
1931. 

Pristop, notificiran vladi zedinjene kraljevine po 
ČL XI. zaključnega zapisnika splošne poštne konvencije: 

Paragvaj (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G) 29. ju
nija 1930. 

Pristop, notificiran vladi zedinjene kraljevine po 
čl. XII. zaključnega zapisnika splošne poštne konvencije: 

Irak (B) 20. januarja 1931. 

Notifikacija pristopa je bila izvirno izvršena brzo
javno dne 19. junija 1930., formalni dokument pa je bil 
deponiran pri vladi zedinjene kraljevine šele • 20. ja
nuarja 1931. 

Pov. štev. 19.932. .—. Iz pisarne ministrstva za zu
nanje posle.v Beogradu, dne 7. oktobra 1931.. 

94. 

Izjava 
vlade kraljevine Britanije o priznanju 
veljavnosti svetovne poštne konven

cije v tanganijskem ozemlju.* 
Vlada kraljevine Britanije je z noto od 17. oktobra 

1931., štev. 117, obvestila ministrstvo za zunanje posle. 
da se razširi pričenši s 16. septembrom 1931. veljavnost 
njenega podpisa in ratifikacij sporazuma, qdnosno za
ščite pisem in poštnih pošiljk (svetovna poštna konven
cija z dne 29, julija 1928., London) tudi na ozemlje 
Tanganyika. 

Pov. It. 21.365. — Iz pisarne ministrstva za zunanje 
posle v Beogradu* dne 23. oktobra 1931. 

Konvencija 
o avtomobilskem prometu.** 

Mednarodna konvencija o - avtomobilskem prometu, 
sklenjena v Parizu dne 24 aprila 1926. in razglašena v 

* >Službene • novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
28. oktobra 1935Ц š t 252/LXXVÏII/549. ; •"-' 

** >Službene .novine kraljevine Jugoslavije« 'Z due 
24. decembra 198L, ft. 3Ol/S3I'X/780. ; ......... ;,.,....... 

>Službenih novinàh« od 27. aprila 1929., Štev. 99ДL., do
loča v svojem členu štev. li., da se bo sestavil poseben 
zapisnik o deponiranju ratifikacij, čim bode izjavilo dvaj
set držav podpisnic te konvencije francoski vladi svojo 
pripravljenost,' dà jo ratificirajo. Konvencija bi morala 
stopiti v veljavo v mednarodnem pogledu leto dni po se
stavi tega zapisnika^ 

Vlada kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je iz
javila svojo pripravljenost, deponirati ratifikacijske in
strumente, dne 12. aprila 1929. Do 24. oktobra 1929. ,je 
izjavilo svojo pripravljenost še sedem in dvajset držav 
podpisnici in sicer: Belgija, Bolgarija, Španija, Finska, 
Francija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Ita
lija,* Luksemburg, Maroko, Monako, Norveška, Holandaka, 
Poljaka, Portugalska, Rumimi ja, Sarska oblast, Tunie, 
Kuba, Egipet, Estonska, Letonska, Siam, Sovjetska.Rusija 
in ürugvay, ko se je sestavil določeni zapisnik o depo
niranju ratifikacijskih' instrumentov. Danska se, je pri
družila tem državam z deponiranjem svojih ratifikacij 
dnel2.iebruarja.1930. v Parizu. Zbog tega je ta konven
cija v. n^ednarodnem pogledu stopila v veljavo, zakôix 
kraljevine Srbov, Hrvatov. in S/loyencey od. 24. marca 
1929. o tej konvenciji pa je dobil obvezno mož dne 24» 
oktobra 1930, , . , , . . 

•Pov. štev 25120.- — Is pisarne nlmMretva za zunanje 
posle t-toe 14 •decembra 1931. v Beogradu. 
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Veljavnost sporazuma 
z Madžarsko glede agrarnih stvari.* 

, V členu XVI. sporazuma II., podpisanega v Parizu 
"De 28. aprila 1930., je rešeno vprašanje prekluzije v ag
rarnih stvareh v Jugoslaviji v občih odredbah čl.' XIII. 
*stega sporazuma, dokler se ne objavi dokončni agrarni 
^kon. Sporazum določa, da prične po razglasitvi tega 
dokončnega zakona teči prekluzivni rok 6 mesecev v 
smislu sporazuma, ki se mora skleniti med jugoslovansko 
Hi madžarsko vlado. 

Ustrezno prednji odredbi in glede na to, da je z ju
goslovanskim zakonom od 19. junija 1931;, razglašenim v 

-»Službenih novinah« od 26. junija 1931., štev. 142/XLVI1., 
.^javljen »dokončni agrarni zakon«, določen s carinskim 
sporazumom. II., sta se obe zainteresirani vladi sporazu
meli, da prične teči prekluzivni rok 6 mesecev za vla
ganje tožb v agrarnih stvareh pri jugoslovanskem-mad-

. grškem mešanem razsodišču glede tožbj vloženih po raz
glasitvi jugoslovanskega zakona o agrarni reformi od 19. 
linija 1931., z dnem, ko se je vročila'dotičnemu intere
sentu razlastitvena odločba, ki se mora izdati na podstavi 
§,:ll. navedenega zakona. 

••"-•' Pov. štev. 21590. — Iz pisarne.ministrstva za zunanje 

: • > * . • 

' " • % % 

97. 

Ratifikacija 
% Mednarodne konvencije o uprostitvi 
.%--carinskih formalnosti po Letonski.*t 
'•' Društvo narodov je obvestilo z okrožnico od 13.: ok-

i t o b r a 1981., S. L. 255/1931. II. B-, ministrstvo a zunanje 
Posle, da je stalni delegat Letonske pri Društvu naro-
t \ depohiral dne 28. septembra 1931. v imenu svoje 

-vIade ratifikacijski instrument mednarodne konvencije 
^uprostitvi carinskih formalnosti, ki se je podpisala v 

tj- Ženevi dne 3. novembra 1923., pri nas pa je bila raz
glašena v »službenih novinah« z dne 21. maja 1929., 

••-V ***/№lL- ' • . . ' . -

v . P° v- štev. 20.964. — Iz pisarne ministrstva za .zuna-
Џ- a i e posle v Beogradu, dne 23. oktobra 1931. 

!»•' 

W'" d K л »^"žbene novine Kraljevine Jugoslavije« z dne 
Џ:, f*V decembra 1931., št. 294 

»Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
1<Жга490Ц Ä 252/LXXVIU/550, : • -

, # r - • • • ' • ' • ' • . • ' - - ' • - • 

98. 

Deponiranje 
ratifikacijskih instrumentov.1 

Švicarsko poslaništvo je z noto od 19. oktobra 1931., 
i štev. 28/L/7, obvestilo ministrstvo za zunanje posle, da 
Uè vlada republike Letonske deponirala dne 14. oktobra 
lega leta v Ženevi ratifikacijske instrumente o konven

ciji, ki se nanaša na postopanje z vojnimi ujetnika in 
o konvenciji zâ izboljšanje usode ranjencev in bolnikov 
v vojskah za vojne,8 ki sta se sklenili dne 27. julija 
1929. v Ženevi. 

Ratifikaciji postaneta v smislu člena 33. ženevske 
konvencije, kakor tudi člena 92. zakonodaje o vojnih 
ujetnikih, izvršni šest mesecev po njih deponiranju, to-
raj 14. aprila 1932. 

' Pov. štev. 21.720. — Iz pisarne ministrstva za zu
nanje posle v Beogradu, dne 30'. oktobra 1931. > 

99. 

Ratifikacija 
mednarodne konvencije za pobijanje 
ponarejanja denarja po Rusiji in voj-
i vodstvu Monako;4 

• . \ . - • • . - • • . • > • . ' • . . < . . . ' 

. Tajništvo'Društva narodov je obvestilo ministrstvo 
za zunanje posle z okrožnico .S,. L. br. 285 ž dne 4. np-.,' 
vembra 1931., da je deponirala vlada. Unije sovjetskih! 

.socialističnih republik po svojem poslaniku na Dunaju 
'ratifikacijski instrument o konvenciji za pobijanje pona-, 
! rejanja denarja, ki je bila sklenjena v Ženevi dne 20. ' 
aprila 1929., toda s pridržkom, ki ga je izjavila njena 
delegacija v zapisniku o podpisu konvencije. 

i Z isto okrožnico je priobčilo, da je deponiraj gene
ra ln i konzul vojvodstva Monako v Ženevi dne! 21. ,'nòvem-
|bra t. 1. ratifikacijski instrument. o. isti konvenciji za 
princa monaškega. ' . : . : • 

Pri nas. objavljeno" v »Službenih novinaiu''šiv2ga.,«.T 
•dne 9.: decembrai 1930. . "' ' 

i. . Iz pisarne ministrstva za zunanje ^oslê. — Povi; 

:hr. 23.Ì66. D/ti,—28. 

, * »Službene novine . kraljevine ' Jugoslavije« z ' dne 
9. novembra 1931.V št. 262/LXXXI757Ö. 

8 Konvencijo glej »Službeni' Hsfc št. 650/83 iz .1. 1931. 
8 konvencijo glej »Službeni Ust« š t 612/81 iz 1. 1931. 

,4 »Službene novine kraljevina Jugoslavije« z dne 
2.-decembia 1981.;: St; 282^XCH650; :"' 

&'-:•<. 
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100. 

Deponiranje ratifikacijskega 
instrumenta 

po Poljski glede konvencije o poštni 
hranilnici v Budimpešti.1 

Ministrstvo za zunanje posle je prejelo po kraljev
skem poslaništvu v Budimpešti poročilo, da je izvršil 
poljski poslanik v Budimpešti za svojo vlado deponiranje 
ratifikacijskega instrumenta o konvenciji o poštni hra
nilnici v Budimpešti, sklenjeni med Avstrijo, Madžarsko, 
Poljsko, Rumunijo, Jugoslavijo in Češkoslovaško dne 
7. novembra 1922., kakor tudi o končnem zapisniku ome
njene konvencije. 

Iz pisarne ministrstva za zunanje posle v Beogradu, 
dne 25. septembra 1931.; Pov. br. 18.927. 

101. 

Pristop Velike Britanije2 

konvenciji za pobijanje trgovine z žen
skami in otroki.3 

Društvo narodov je z okrožnico od 4. decembra 1931., 
S. L. 286, obvestilo ministrstvo za zunanje posle, da je 
izjavil stalni delegat v Ženevi v imenu .Njegovega Veli
čanstva kralja Velike Britanije, da se je razširila veljav
nost konvencije za pobijanje trgovine z ženskami in otro
ki, sklenjene v Ženevi dne 30. septembra 1921., na sle
deča ozemlja: Palestino, protektorat Saravak, kolonijo 
otokov Gilbert in Ellis in na protektorat Britanskih Salo
monovih otokov, z veljavnostjo od 2. novembra 1931. 
(Omenjena konvencija je razglašena v »Službenih novi
nah* od 21. maja 1929., štev. 117.) 

Pov. štev. 24.312. — Iz ministrstva za zunanje posle. 

102. 

Ratifikacija 
konvencije o odškodnini za nezgode 
pri delu in konvencije o zavarovanju 
delavcev zoper bolezen, podnisanih v 
Ženevi dne 10. in 16. julija 1925., po re

publiki Čile.4 « 
Tajništvo Društva narodov je obvestilo ministrstvo 

za zunanje posle z okrožnico S. L. br. 275 in 276 z dne 
1 »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

6. oktobra 1931., št. 232/LXXII/493. 
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

24. decembra 1931., št. 301/XCIX/742. 
* Zakon o konvenciji glej »Uradni list« št. 21/6 

te leta 1929. 
4 >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

2. decembra 1931., št 282/XCI/.64Ö. • 

4. novembra 1931., da je deponiral stalni delegat republi
ke Cile v Ženevi ratifikacijski instrument za konvencijo o 
zavarovanju delavcev zoper bolezen in za konvencijo o 
odškodnini delavcev za nezgode pri delu, sklenjene v Že
nevi dne 10. in 16. julija 1925. in objavljene v »Službenih 
novinah« št. 9б z dne 30. aprila 1927. 

Iz pisarne ministrstva za zunanje posle; Pov. br. 29 160 
D. N.-4 23.160. 

103. 

Pristop Belgije 
k zapisniku o pristopu Zedinjenih 
ameriških držav k zapisniku o pod
pisu sporazuma o stalnem mednarod

nem sodišču v Haagu,1 

Društvo narodov jè obvestilo z okrožnico S. L. 27 z 
dne 24. oktobra 1931. ministrstvo za zunanje posle, da 
ie deponiral belgijski minister v imenu kralja Belgijcev 
dne 5. oktobra 1931. ratifikacijski instrument o zapisniku, 
ki se nanaša na pristop Zedinjenih ameriških držav k 
zapisniku o podpisu statuta stalnega mednarodnega so
dišča v Haagu, podpisanega dne 14. septembra 1929. v 
ženevi in objavljenega pri nas v >Služl\enih novinah« z 
Une 10. septembra 1930., št. 206/LXXII/433. 

Iz pisarne ministrstva za zunanje posle v Beogradu, 
dne 4; novembra 1931.; Pov. br. 22.058. 

104. 

Pristop republike Čile 
konvenciji o nočnem delu žensk.2 

Ministrstvo za zunanje, posle je prejelo od tajništva. 
Društva narodov- z okrožnico S. L. 277 z dne 4. novem
bra 1931. obvestilo, da je položila republika Čile svoj 
ratifikacijski instrument Q. konvenciji o nočnem delu 
žensk z dne 29. novembra 1919. 

Konvencija se je razglasila v »Službenih novinah« 
št. 95-XXII z dne 30. aprila 1927. in je v »Službenih no
vinah« št. 58-XVl natisnjen seznamek držav, ki so pri
stopile tej konvenciji do dne'14. marca 1931.» 

Iz pisarne ministrstva za zunanje posle; 
v Beogradu, dne'8, decembra 1931.; Pov. št. 23.159. 

dne 1 »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z 
9. novembra 1931., št. 2e2/LXXXI/669. 

2 »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
12. decembra 1931., št 291/XCV/711. 

' »Službeni list« št, 642г 643 in 644/82 iz leta 193t. 
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Ad I. No. 901/1. 
105. 

Razglas 
S svojim rešenjem z dne 5. t. m., br. 416., je gospod 

minister za gradbe v soglasnosti z g. predsednikom mi
nistrskega sveta in ministrom za notranje posle odredil, 
da se glede izvajanja tehničnih poslov 

1. kočevski srez izloči iz pristojnosti tehničnega raz
delka v Novem mestu in prideli tehničnemu razdelku 
v Ljubljani; 

2. čabarski srez izloči iz pristojnosti tehničnega raz
delka v Ljubljani in prideli tehničnemu razdelku v 
Ogulinu; 

3. sreza Črnomelj in Metlika izločita iz pristojnosti 
tehničnega razdelka v Karlovcu in pridelita tehničnemu 
razdelku v Novem mestu; 

4. dravograjski srez izloči iz pristojnosti tehničnega 
razdelka v Celju in prideli tehničnemu razdelku v Ma
riboru. 

Preureditev teritorialne pristojnosti prizadetih teh
ničnih razdelkov v smislu zgornjega rešenja mora biti 
izvršena najkesneje do 29. februarja t. 1. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 23. januarja 1932. 

106. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932, 

Objava. 
Občina Bistrica pri Linibušu, v srezu mariborskem 

desni breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službe
nem listu< v letu 1932. naslednje občinske trošarino: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Din 50'—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 9-—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 10*-
e) od goveda nad 1 letom Din 25"—, 
t) od goveda pod 1 letom Din 10*—, 
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 10-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v.Ljubljani, 
.._ dne 15. januarja 1932, 
«. No. 80071/1. 

Objava. 
Občina Ihan, v srezu kamniškem, bo pobirala ođ' 

dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na-i 
slednje občinske trošarine: - - •' 

a) od 100 1 vina Din Б0—, ' 
<)) od 100 1 piva Din 50--, 
e) od hI stopnje alkohola Spirita, zganja, likerja,' 

nima ba konjaka Din 5—. 
Kraljevska banska uprave Dravske banovine v Ljubljani* 
TT dne 1& Januar ja MOL 

Objava. 
Občina Janževa gora, v srezu mariborskem levi 

bregj bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem 
listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Din 30-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 7—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 15. januarja 1932. ' 
H.' No. 30614/1. 

Objava. 
Občir.a Novi Lazi, v srezu kočevskem, bo pobirala 

od dn^a razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
občinsko trošarino: po Din 60-— od hI vina. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 19. januarja 1932. 
II. No. 115/1. 

Objava. 
Občina Podzemelj, v srezu metliškem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 piva Din Ì00—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—, 
č) od goveda nad 1 letom Din 16-—, 
d) od goveda pod 1 letom Dih IS'—, 
e) od drobnice Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 18. januarja 1932. 

II. No. 29083/1 

Objava. 
Občina Sora, v srezu kranjskem, bo pobirala od ćneva 

razgk 'tve v »Službenem listu« v letu 1932. naslednje ob
činske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 piva Din 30-—, 
c) od hI stopnje alkohol« špirita, zganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—, 
Г) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din lOO"—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani. 
' dne 11. januarja 1932»; 

II.,No. 31104/L 

Objava. 
Občina Št. Lenart v SL goricah, v erezu mariborskim 

levi breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Slute
nem listu« v letu 1932. naslednje občinske troSarine: 

a) od 100 1 vina Dta 60*--, 
b) od 1001 vinskega moSta Din ?»•—, 
c) od 100 1 piva Dio 20—, 
45) od hI stopnje alkohola Spirita, žganja, likerja, ruma 

in konjaka Din 6'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

do« Ifr јмшаф 1Ö32, 
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Objava. 
Občina Sv. Ana, v srezu kranjskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina DLn 70-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 70"—, 
c) od 100 1 piva Din 50'—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 7*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljani, 

dne 12. januarja 1932. 
II. No. 29084/2. 

Objava. 
Občina Sv. Jošt, v srezu kranjskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 piva Din 25—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine, v Ljubljani, 

dne 18. januarja 1932. 
II. No. 31100/1. 

107. 

Razne objave 
iz „Službenih novin". 

Številka 306 z dne 30. decembra 1931. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 14. okto

bra 1931., O. štev. 18869, so bili postavljeni z dnem 
1. aprila 1931. za asistente obče državne bolnice v Ljub
ljani v Vil. položajni skupini s plačo Din 910-— mesečno 
in s položajno doklado Din 600—: dr. M e r č u n Lju
d e v i t , dr. G u z e l j V l a d i m i r , dr . Š a v n i k Leo, 
dr . K a m i n M i h a e l in dr. K r a m a r i č Lojze, do
sedanji asistenti banovinske bolnice v Ljubljani v 7. sku
pini I. kategorije; za asistenta državne bolnice za ženske 
bolezni v Ljubljani v VIL položajni skupini z ustreznimi 
prejemki d r . P e h a n i P a v e l , dosedanji asistent 
banovinske bolnice za ženske bolezni v Ljubljani v 7. 
skupini I. kategorije. 

S tem ukazom se nadomeščajo odloki ministrstva za 
socialno politiko in narodno zdravje od 20. junija 1931., 
O. štev. 11848, od 26. junija 1931., O. štev. 11849, od 
25. junija 1931., O. štev. 11851, od 25. junija 1931., O. 
Štev. 11850 in od 11. junija 1931., O. štev. 10812, s kate
rimi so bili imenovani postavljeni za sekundarne zdrav
nike z mesečno plačo Din 1800*—, vendar brez pravice 
do povračila za preteklo dobo. 

Številka 307 z dne 31. decembra 1931. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 10. de

cembra 1931. so napredovali: za svetnika IV. skupine 
2. stopnje P a v l i c Nikola , svetnik V. položajne sku

pine dravske direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani; za 
administrativnega uradnika VI. položajne skupine P e r -
ko F r a n c , administrativni uradnik VII. položajne ku
pine dravske direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani <a 
računskega uradnika VI. skupine F e r j a n č i č F r a n c , 
računski uradnik VII. položajne skupine dravske direk
cije pošte in telegrafa v Ljubljani; za p. t. uradnike VI. 
položajne skupine: Ki t Iva in Majer V a l e r i j a pri 
pošti Ljubljana 1 in N a d r a g F e r d i n a n d pri pošti 
Novo mesto; za računskega uradnika VII. položajne sku
pine G a b e r š č i k S t a n k o , računski uradnik VIII. sku
pine pri dravski direkciji pošte in telegrafa v Ljubljani; 
za p.t. uradnike VII. položajne skupine: Gl ih Ama
l i j a pri pošti Ljubljana 1, Š a g e r J o s i p pri pošti 
Ljubljana 2 in K ö n i g F r a n c pri pošti Maribor 2. 

Številka 1 z dne 1. januarja 1932. . 
Njegovo Veličanstvo kralj je odlikoval z ukazom od 

1. januarja 1932. z redom Karadjordjeve zvezde I. stop
nje Ž i v k o v i ć a R. P e t r a , predsednika ministrskega 
sveta in ministra za notranje posle; 

z redom Karadjordjeve zvezde H. stopnje Uzu no
v ica T. Nikolo, ministra brez portfelja; 

z redom Karadjordjeve zvezde li l . stopnje dr. Ma-
r i n k o v i ć a V o j i s l a v a , ministra za zunanje posle, 
dr. K u m a n u d i j a . Kosto, ministra za trgovino in 
industrijo, dr. S r š k i ć a M i l a n a , ministra pri pred-
sedništvu ministrskega sveta, M a k s i m o v i ć a Boži
d a r j a , ministra za prosveto, dr. š v e r l j u g o S t a n k a , 
ministra brez portfelja in R a d i v o j e v i ć a L a z a r j a , 
ministra za promet; . . 

z redom Dvoglavega belega orla II. stopnje dr. Ši
b e n i k a S t a n k a , ministra za šume in rudnike; 

z redom Jugoslovanske krone I. stopnje: T i m o -
t i j e v i ć a L. Kosto, ministra brez portfelja, S t a n i č a 
A n d r o , ministra brez portfelja, d r.. K r a pre j j a 
A l b e r t a , ministra za gradbe, dr. P a l e č e k a I v a n a , 
ministra brez portfelja, P u c l j a I v a n a , ministra brez 
portfelja, dr. K o j i ć a S. D T a g o t i n a , ministra pravde, 
S t o j a n o v i ć a Z. D r ä g o m i r a , ministra za vojsko in 
mornarico, dr. K o s t r e n č i ć a Marka, ministra za 
socialno politiko in narodno zdravje, Mat ico P a v l a , 
ministra brez portfelja, dr. Hasanbegovi-ća Avdo, 
ministra brez portfelja in dr. D j o r d j e v i ć a Milo-
r a d a , ministra za finance; 

z redom Sv. Save I. stopnje P r e k o Nikolo, mini
stra brez portfelja in N e u d o r f e r j a Mirka, ministra 
za poljedelstvo; 

z redom Dvoglavega belega orla IIL stopnje J e v -
t i ć a B o g o l j u b a , ministra dvora. 

Dalje je Njegovo Veličanstvo kralj odlikoval z uka
zom od istega dne: z redom Jugoslovanske krone I. stop
nje H r i b a r j a I v a n a , bivšega člana vrhovnega zakono
dajnega svetäf~ 

z redom Jugoslovanske krone III. stopnje d^JSker^ 
1 ј д . Ш 1 а п а > bivšega Člana vrhovnega zakonodajnega 
sveta; 

z redom Jugoslovanske krone IV. stopnje K e r S o -
v a n a Vjekoslava, upravnika policije v Ljubljani; ^ , 

sTredöin Jugoslovanske krone V. stopnje P l a t z e r ja 
A l b e r t a , sreskega načelnika sreza kočevskega; 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in urednik: Pohaf Robert v Ljubljani, 
gfrka te «daga; ЗДјШЗД »Merkjir* х ДОМјап^ njen gredejavsiki Stonai Mihalek i LJubljani 



•V-17 '•'№•• 

il;--. 

'•**Д S*J 
<«Uö 

Poštnina plačana r gotovini. 

K R A L J E V I N A 

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

B. KOS. V LJUBLJANI, dne 30. januarja 1932. Letnih III. 

V S E B 
;108.' Uredba o velikosti nagrade dnevničarjem ministrstva 
i pravde. 
109. Uredba o velikosti nagrade • dnevničarjem ministrstva 

£,_. f: za poljedelstvo. 
''&-;: ', ^- Uredba o velikosti nagrade dnevničarjem ministrstva 
Ше.'.'-' za šume in rudnike. 
:ff: ДИ. Uredba o velikosti nagrade dnevničarjem ministrstva 
•'.'*/;,-.' za trgovino in industrijo. 

'.;';,- [118; Uredba o velikosti nagrade 'dnevničarjem ministrstva 

«•v 

-AH za gradbe. 

I N A : • 

113. Uredba o velikosti nagrade dnevničarjem ministrstva 
za socialno politiko in narodno zdravje. 

114. Hišni red za kazenske zavode. 
115. Odločba o občasnem pregledu in žigosanju meril. 
116. Ustanovitev tehničnih razdelkov pri sreskih načelstvih. 
117. Pravila o obliki, sestavi in načinu oznamenovanja sodov 

in o mejah njih točnosti. 
118. Objava o drugem zasedanju banovinskoga sveta Drawske 

banovine. 
119 Pojasnilo o elastičnih gumah pri motornih vozilih. 
120. Objave o pobiranju občinskih trošarin v letu 1932. 

V Uredbe osrednje vlade. 

• ' • • / • ' • • 

,;•'• '• 1 0 8 . • • . . : • • 

:..- Na. osnovi § 166. zakona o uradnikih z dne 31. marca 
Ì931. predpisujem to-le 

uredbo 
& velikosti nagrade dnevničarjem v 

resortu ministrstva pravde.* 
. , ,' • . •• Člen 1, . 
•""•••' Dnevničarjem se odreja nagrada po vrsti službe, ki 
Jo vrše, in po draginjskem razredu kraja, kjer so po
stavljeni, pò tej-le razpredelnici: 

t»' 
•* 

40 

<4f 

T 

V r a t a s l u £ l > e " 

•'i ̂ nevintarji,- ki vrše zvahičniško služ
bo, nöeledö na kvalijtikacijo 

E>nevni£arjj,,kivrše Blužiteljsko službo 

'Dtóvn'iclàTÌi e strokovno tehnično in 
: ' ' óbtìird3tvalirIkacijo,*ì5e vrše služ

bo, ki ustreza tei kvalitik*ciji 
«Onevničarji s popolnajtelçultetno iz-

obrâsbo, Se vrše službo, ki ustreza 
tel kvaH«v«tì« • • . . . ' . . . 

Zajetne nagrada v 
drag'nlskem razredu 

I II III 

na mesec dinarje» 

do 
1100 
do 
95Q 

do 
1200 

do 
1400 

do 
950 
do 
850. 

đb 
1100 

do 
1800 

do 
860 
do 

. 760. 
do 

1000 

do 
1200 

»Službene n ò v a f tòìjé^lhé Jugoslavije« z,.dne 

Člen 2. 
Po vsakem dovršenem drugem letu neoporečne služ

be зе sme nagrada zvišati, in sicer: • , .., 
a") dnevničarjem podi zap.. Št. 1 rtusDtedelnice za 

pod zap 

pod 

št. 2 razpredelnice za 

zap. št. 3 razpredelnice za 

pod zap. št. 4 razpredelnice zà 

50 dinarjev; 
b) dnevničarjem 

40 dinarjev; 
c) dnevničarjem 

60 dinarjev; 
č) dnevničarjem 

80 dinarjev. 
Cleri 8. . 

Dnevničarjem, ki vrše pazniško službo v kazenskih 
in podobnih zavodih in v sodnih zaporih, se odreja na
grada kakor dnevničarjem pod zap. št. 1. in 2. razpre
delnice y členu 1. 

Člen 4 . ' • • - . , ' •>• 

Dnevničarji, ki se zateko na dan, ko stopi ta uređ&a 
v veljavo, v državni službi z višjo nagrado; obdrže ido-
tedanjo nagrado; roki za zvišanje nagrade iz člena>2i 
se jim štejejo od dne postavitve in 04 najvišje začetne 
nagrade, določene za dotično vrsto službo v rAzcredelnici 
Člena l .\ "> • . ' • • ' ' ' ' . ' " ' " ' ,,, 

Člen 5. 
Ta uredba stopi v veljavo na dan, ko se razglasi v 

»Službenih novinah«. 
* V;Beögradu,;4ne: 3i. decembra 1981.; št. 150.000. 

Minister pravde 
* dr.TDirâg. S. Kojié s. r, 

i ; ' '>•••• Mffister za finance. : 
ili. M B. Djordjerlé % t. 
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109. 

\Ч% t * ï osnovi § 166. zakona o uradnikih z dne 31. marca 
1У31. predpisujem to-le 

uredbo 
o velikosti nagrade dnevničarjem v 
resortu ministrstva za poljedelstvo.* 

Člec 1. 
Dnevničarjem se odreja nagrada po vrsti službe, ki 

jo vrše, in po draginjskem razredu kraja, kjer so po
stavljeni, po tej-le razpredelnici: 

•S 
KO 
n. a N 

1 

2 

3 

4 

V r s t a s l u ž b e 

Dnevničarji, ki vrše zvaničniško služ
bo, neelede na kvalifikacijo 

Dnevničarji, ki vräe služiteljsko službo 

Dnevničarji s strokovno tehnično ia 
obrtno kvalifikacijo, kakršni so: 
laboranti, nastoiniki. sadjarji, vi-
nogradarji, kletarji, vrtnarji, ple-
tarji, mlekarji, sirarji, mojstri in 
Šoferji, če vrše službo, ki ustreza 
tej kvalifikaciji 

Dnevničarji s popolno fakultetno iz
obrazbo, če vrSe službo, ki ustreza 
tej kvalifikaciji 

Začetna nagrada v 
draginjskem razredu 

I II III 
na mesec dlnarjer 

dO 
1100 
do 
960 

do 
1200 

do 
1400 

do 
950 
do 

850 

do 
1100 

do 
1300 

do 
860 
do 

760 

do 
1000 

do 
1200 

Člen 2. 
Po vsakem dovršenem drugem letu neoporečne služ

be se sme nagrada zvišati, in sicer: 
a) dnevničarjem pod zap. St. 1 razpredelnice za 

50 dinarjev; 
b) dnevničarjem pod zap. št. 2 razpredelnice za 

40 dinarjev; 
c) dnevničarjem pod zap. št. 3 razpredelnice za 

60 dinarjev; 
č) dnevničarjem pod zap. št. 4 razpredelnice za 

80 dinarjev. 
Člen 3. 

Dnevničarji, ki se zateko na dan, ko stopi ta uredba 
• veljavo, v državni službi z višjo nagrado, obdrže do
tedanjo nagrado; roki za zvišanje nagrade iz člena 2. 
se jim štejejo od dne postavitve in od najvišje začetne 
nagrade, določene za dotično vrsto službe v razpredelnici 
člena 1. 

Člen 4 
Ta uredba stopi v veljavo na dan, ko se razglasi v 

»Službenih novinatu. 

Minister za poljedelstvo 
M. Neudorfer s. r. 

Minister za finance , 
it. MO. R. DJordjevié s. r. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
IS. januarja « » g , àt, иДО/18, , 

8. kos. 

110. 

Na osnovi § 166. zakona o uradnikih z dne 31. marca 
1931. predpisujem to-le 

uredbo 
o velikosti nagrade dnevničarjem v 
resortu ministrstva za šume in rud

nike.* -..• •• '.^# 
•* i 

-Člen 1. > , „* 
Dnevničarjem se odreja nagrada po vrsti službe, ki 

jo vrše, in po draginjskem razredu kraja,; kje? šq po
stavljeni, po tej-le razpredelnici: 

Ф 
KO 

P. 
J* 

1 

2 

3 

4 

V r s t a s l u ž b e 

Dnevničarji. ki vräe zvaničniško eluž-
bo, neglede na kvalifikacijo 

Dnevničarji, ki vrše služiteljsko službo 

Dnevničarji s strokovno tehnično in 
obrtno kvalifikacijo, če vrše služ
bo, ki ustreza tej kvalifikaciji 

Dnevničarji s popolno fakultetno iz
obrazbo, če vrše službo, ki ustreza 

: tej kvalifikaciji 

Začelna nagrada 1ï 
droglnlakera, /arredu 

I 1 11 Ш 
na mesec dinarjev 

do 
1100 
do 
960 

do 
1200 

do 
1400 

do 
950 
do 
850 

do 
1100 

do 
1.8.00 

do 
860.. 
do 
760: 

do 
I00O 

do: 
1200 
• 

Člen 2. 
L 

i razpredelnice za 

razpredelnice za 

razpredelnice za 

razpredelnice za 

Po vsakem dovršenem drugem letu neoporečne lluž 
be se sme nagrada zvišati, in sicer: 

a) dnevničarjem pod zap. št. 
50 dinarjev; 

b) dnevničarjem. pod zap. št. 
40 dinarjev; 

c) dnevničarjem pod zap. št. 
60 dinarjev; 

č) dnevničarjem pod zap. št. 
80 dinarjev. 

. Člen 3. ' ! " 
Dnevničarji, ki se zateko na dan, ko stopi ta uredba 

•v veljavo, v državni službi z višjo nagrado, obdrže do
tedanjo . nagrado; roki za zvišanje nagrade iz člena 2. 
se jim štejejo od dne postavitve in od najvišje začetne 
nagrade, določene za dotično vrsto službe v razpredelnici 
člena 1. - • . ; • . ; 

£len 4. , i .%.' 
Ta uredba stopi v veljavo na dan, ko se razglaif-y 

»Službenih novinah«. i • 

V Beogradu, dne 25. decembra 1931.; Kab. br. 28Q0. 

Minister za šume in TUdnike' 
/ đr. Šibenik s. r. 

Minister za. finance , . 
dr. Mil. B. Djordjevié s. U 

••u 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne' 
26, januarja 1932, št, l^VIJIßC, 

\;.i. 'D.-'ÌIÌÌ. 



8. kos. 203 

111. 

Na osnovi § 166. zakona o uradnikih z dne 31. marca 
•1931. predpisujem to-le 

uredbo 
o velikosti nagrade dnevničarjem v 
resortu ministrstva za trgovino in in

dustrijo.* 
Člen 1. 

Dnevničarjem se odreja nagrada po vrsti službe, ki 
jo vrše, in po -draginjskem razredu, kraja, kjer so po
stavljeni,,po tejrle razpredelnici: 

>• 
••* 
K » 

a. 
3 
1 

.2 . 

T 

•Vrsta s l u ž b e 

Dnevničarji, ki vrše zvaničniško služ
bo, neglede na kvalifikacijo 

Dnevnižarji, ki vrše služiteljsko službo 

Dnevničarji s strokovno tehnično in 
obrtno kvalifikacijo, Ce vrše služ
bo, ki ustreza tej kvalifikaciji 

Dnevničarji s popolno fakultetno iz
obrazbo; Če vrše službo, ki ustreza 
tej kvalifikaciji 

Začetna nagrada v 
draglnjskem razredu 

1 II III 
na mesec dinarjev 

do 
1100 
do 
950 

do 
1200 

do 
1400 

do 
950 
do 
850 

do 
1100 

do 
1300 

do 
850 
do 
750 

do 
KiOO 

do 
1200 

Člen 2. 

št. 2 

št. 3 

razpredelnice za 

razpredelnice za 

razpredelnice za 

razpredelnice za 

Po vsakem dovršenem drugem letu neoporečne služ
be se sme nagrada zvišati, in sicer: 

a) dnevničarjem pod zap. št. 
60 dinarjev; 

b) dnevničarjem pod zap. 
40 dinarjev; 

c) dnevničarjem pod zap. 
60 dinarjev; , 

č) dnevničarjem pod zap. št. 
80 dinarjev. 

Člen 3. , 
Dnevničarji, ki se zateko na dan, ko stopi ta uredba 

v veljavo, v državni službi z višjo nagrado, obdrže do
tedanjo nagrado; roki. za zvišanje nagrade iz člena 2. 
s e jim štejejo od dne postavitve in od najvišje začetne 
oagrade, določene za dotično vrsto službe v razpredelnici 
&ena 1. , 

Člen 4. 
Ta uredba stopi v veljavo na dan| ko se razglasi v 

»Službenih novinah«. 
V Beogradu,"dne 24.'decembra 1931.; I. br. 35.790/O. 

Minister 
za trgovino in industri jo 

dr. K. Kumanudi s. r. 

Minister za finance 
dr. Mil. R. Djordjevié s. r. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
15. januarja 1?ЗЈЛ št, П/Ш/А -

112. 

Na osnovi § 166. zakona o uradnikih z dne 31. marca 
1931. predpisujem to-le 

uredbo 
o velikosti nagrade dnevničarjem v 

resortu ministrstva zä. gradbe.* 
Člen 1. 

Dnevničarjem se odreja nagrada po vrsti službe, ki 
jo vrše, in po draginjskem razredu kraja, kjer so po
stavljeni, po tej-le razpredelnici: 

> 

s 
KO à 
ca 

1 

2 

3 

4 

V r s t a s l u ž b e 
ч \ 

4 

Dnevničarji, ki vrše zvaničniško služ
bo, neglede na kvalifikacijo 

Dnevničarji, ki vrše služiteljsko službo 

Dnevničarji s strokovno tehnično in 
obrtno kvalifikacijo, če vrše služ
bo, ki ustreza tej kvalifikaciji 

Dnevničarji s popolno fakultetno iz
obrazbo, če vrše službo, ki ustreza 
tej kvalifikaciji 

Z'ćetna nagrada v 
dragln skem razredu 

I | H | III. 

na mesec dinarje Y 

do 
1100 
do 
950 

do 
1200 

do 
1400 

do 
950 
do 
850 

do 
1100 

do 
1300 

do 
850 
do 
760 

do 
100Ü 

do 
1200 

Člen 2. • 
Po vsakem dovršenem drugem letu neoporečne služ

be se sme nagrada zvišati, in sicer: 
a) dnevničarjem pod. zap. št. 1 razpredelnice za 

50 dinarjev; 
b) dnevničarjem pod zap. št. 2 razpredelnice za 

40 dinarjev; 
c) dnevničarjem pod zap. št. 3 razpredelnice za 

60 dinarjev; 
č) dnevničarjem pod zap. št. 4 razpredelnice za 

80 dinarjev. 
Člen 3. 

Dnevničarji, ki se zateko na dan, ko stopi ta uredba 
v veljavo, v državni službi z višjo nagrado, obdrže do
tedanjo nagrado; roki za zvišanje nagrade iz člena 2. 
se jim štejejo od dne postavitve in od najvišje začetne 
nagrade, določene, za dotično vrsto službe v razpredelnici 
člena 1. 

Člen 4. 
Ta uredba stopi v veljavo na dan, ko se razglasi v 

^Službenih novinah«. 

Minister za gradbe 
dr. Albert Kramer s. r. ' 

Minister za finance 
dr. Mil. R. Djordjevié s. r. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
1 15. januarja 1932.ž ät. U/III./11« 
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113. 

Na osnovi § 166. zakona o uradnikih z dne 3L marca 
1931. predpisujem to-le 

uredbo 
o velikosti nagrade dnevničarjem 
resortu ministrstva za socialno роГ 

tiko in narodno zdravje.* 
Člen 1. 

Dnevničar jem se odreja nagrada po vrsti službe, ki 
jo vrše, in po draginjskem razredu kraja, kjer so po
stavljeni, po tej-le razpredelnici: ' 

>• 
Ф 

»09 

D. 
a 
N 

1 

2 

3 

4 

V r s t a s l u ž b e 

Dnevničar ji, ki vräe zvaničniško sluz-, 
bo, neglede na kvalifikacijo 

Dnevničarji, kivrše.služiteljsko službo 

•Dnevničarji s strokovno tehnično in 
obrtno kvalifikacijo, če vrše služ
bo, ki ustreza tej kvalifikaciji 

Dnevničarji s popolno fakultetno iz
obrazbo, če vrže službo, ki ustreza 
tej kvalifikaciji 

Začetna nagrada v 
draginjskem razredu 

I II Ili 

na meiec dinarjev 

do 
1100 
do 
950 

r 
do 

1200 

do 
1400 

1 do 
960 
do 

860 

do 
1100 

do 
1300 

do 
860 
do 
760 

do 
1000 

do 
1200 

Ćlen 2. 
P o vsakem dovršenem drugem letu neprekinjene in 

neoporečne službe se sme nagrada zvišati, in sicer: 
a) dnevničarjem 

50 dinarjev; 
b) dnevničarjem 

40 dinarjev; 
c) dnevničarjem 

60 dinarjev; 
č) dnevničarjem 

80 dinarjev. 

pod zap. št. 

pod zap. št. 

pod zap. št. 

pod zap. št. 

Člen 3. 

razpredelnice za 

razpredelnice za 

razpredelnice za 

razpredelnice za 

Dnevničarji, ki se zateko na dan, kó stopi ta uredba 
v veljavo, v državni službi z višjo nagrado, obdrže do
tedanjo nagrado; roki za zvišanje nagrade iz člena 2. 
se jim štejejo od dne postavitve in od najvišje začetne 
nagrade, določene za dotično vrsto službe v razpredelnici 
člena 1. 

Člen 4. 
Ta uredba stopi v veljavo na dan, ko se razglasi v 

>31užbemh novinah«. 
V Beogradu, dne 14 decembra 1931.; O. br. 22.480. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 
M. Kostrencic" s. r. 

Minieter za finance 
'dr. Mil. R. Djordjevié s. r. 

* >8Ttrifbeoe. novine kraljevine Jugoslavije« % dne 
22, dêcâmbna igg£, ^ Ш^ШШ0^ 

.114. 

Na osnovi §§ 6., 34., 35., 37., 40. in 80. zakona o 
/svrševanju kazni na prostosti predpisujem ta-le 

hišni red 
. za kazenske zavode.* 

Dnevni in delovni red. 

Člen 1. , • , .,• 

Obsojenci hodijo spat, vstajajo od spanja, hodijo na 
, delo in na vsak drug posel jamo ob odrejenem časti in 

na odrejeno znamenje z zvoncem ali s posebnim zvo-' 
čilbm. 

Člen 2. 
Samo na znamenje z zvoncem ali ;.vočilom • smejo 

ustaviti delo,.iti k obedu ali odmoru, na.izprehod, _v šolo 
ali cerkev. 

••• Člen 3. 
Zjutraj mora vsak 'obsojenec na znamenje z zvon

cem ali zvočilom takoj vstati, se umiti, se počesati, po- ; 

spraviti posteljo, urediti vse svoje stvari, zajtrkovati, in 
iti na določeni posel. 

." VČlen 4. ' ; '' •- ••'".••;• ; | 

Od dne 15. aprila, do dne 15. oktobra morajo vstajati 
, obsojenci ob delovnikih ob 5. uri, ob nedeljah in praz

nikih ob 6. uri, od dne 16. oktobra do dne 14. aprila pa 
vstajati ob delovnikih in ob praznikih ter nedeljah ob 
6. uri. ....,••,. 

Upravnik zavoda pa sme odrediti glede na ,krajevne 
i razmere in vremenske.pojave tudi drug čas za,vstajanje 
• obsojencev. 

СДеп 5, 
Cas, ko morajo obsojenci^ ki hodijo na zunanje delo, 

vstajati in počivati, odreja zavodski upravnik ' po ; svoji 
izprevidnosti in po dejanskih potrebah. • i :.! ' •! > 

Člen 6. •..•••.••..:••(.:. 
Cez pol ure potem, ko so vstali, dobe obsojenci 

zajtrk. . ' . : • . ' • ' • > • • ' : ' , , 
V poletnih mesecih (od dne 15. aprila do dne I5i ok

tobra) traja izprehod za obsojence v. skupnem za-p'ofuV 
ki so zaposleni v delavnicah in vobče v zaprtih prostorih, 
od %6. ure do 347. uré. Po izprehodu gredo obsojenci 
na.delo takó, da s,o ob У,7; uri vsi v delavnicah ali nâ 
drugih krajih, določenih Za delo. 

. V zimskih mesecih (od dne 16. oktobra do dne 
14. aprila) traja izprehod od Ml. До K8. ure. 

Člen 7. 
Obvezni delovni čas traja dnevno: 
1. poleti 11 ur; • - ' • ' • , 
2. pozimi 9 ur. 

. Člen 8. 
Pol ure''pfed kosilom, t. j ; ob ^12. uri se uslavi delo 

in spravijo obsojenci svoje orodje in druge stvari v red, 
nato pa gredo h kosilu. 

* »Službene novine kraljevine 'JugoÈljtvlj&c-i dne 
4. januarja Ш2,х št. 3/Ц& • . ' s ' i •• - ..•'-"•'"•-'•';. ' C ; 
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Za kosilo in počitek po kosilu je odrediti poldrugo 
чго odmora. Ta čas uporabijo obsojenci na prostem 
zraku na izprehodu ali brez izprehoda. 

Člen 9. 
Pri odhodu h kosilu in večerji se izločijo oni obso

jenci, ki so kaznovani disciplinski z zmanjšanjem hrane, 
in tem se oddaja hrana v oddelkih, ki so posebej za to 
odrejeni. 

< Obsojenci v skupnem zaporu prejemajo hrano sami 
pri kotlu; onim pa, ki so v celicah, se prinaša hrana v 
celico, in to vsakemu posebej. 

Člen 10. 
• Obsojencem, ki so v celicah, je dovoliti, da so na 

sistem zraku zaradi izprehoda dvakrat na dan po eno 
,,uro. Cas izprehoda določa zavodski upravnik. 

, Ob nedeljah in praznikih, kó se ne dela, smejo biti 
obsojenci po izprevidnosti upravnika na čistem in pro
stem zraku na dvorišču tudi več časa, toda ne dlje od 
3 ur na dan. -
•' • • Bolne obsojence je puščati na izprehod in na čisti 
»rak po priporočilu zdravnika,,a po odobritvi zavodske-

.. ga upravnika. :• 

-, Člen 11. 'i •• 
•/•v Med izprehodom hodijo obsojenci, ki so v celicah, 
| | ф 0 eden v presledku treh korakov, obsojenci iz skupnega 
Iffapora pa po eden ali po dva v presledkih dveh korakov. 

,. ' " ' " ''••.' '• C l e n 1 2 . ' . ' "• . 

Čas, ko naj se obsojenci izprehajajo, odreja uprav-
Шк po dejanskih potrebah reda in dela v zavodu. 
„'„ Izprehod se ne sme dovoliti, dokler se ne zdani, niti 

ч sjB.né sme podaljšati, ko se zmrači. 

Člen 13/ 

..•':', Cas, ^določen za izprehode,'. se sme uporabiti po 
zdravniškem mnenju in odobritvi zavodskega upravnika 
tudi za telovadbo na prostem zraku. Toda ta izpréniemba 

- s e sme dovoliti obsojencem, ki so v celicah, največ tri
krat, vsem drugim obsojencem pa največ dvakrat na 

; teden. 

• s'';.'","'Ž;;1' " " . : Člen 14. '. ' 

•Popoldne traja delovni čas poleti praviloma od 13. 
do 1-9. ure, pozimi pa od 13. do 18. ure, ko se ustavlja 
fia znamenje z zvoncem delo in gredo obsojenci k večerji 
in nato spat. , 

Člen 15. 
' Ob sobotah in ' dnevih pred praznikom se preneha 
delr/j'eno uro prej kakor sicer, in se uporabi ta čas za 
%ббег35о obleke in obutve in opravljanje podobnih poslov. 
. ' : . • ' . . , f " l • ' ; • • • • •• • • • 

Člen 16. 
Čas po večerji smejo uporabiti obsojenci za tiho 

fazgovarjanje, ali čitanje knjig, izdelovanje šolskih nalog 
in opravljanje podobnih poslov. .Točno ob .21. uri morajo 

\ Jti na znamenje z zvoncem ali zvočilom vsi- obsojenci 
: 8Pat. '6ct te, ure dalje mora biti popolen mir v vseh za-

':, ^ ^ Ш ћ « t ì W e t o t i b ; - ' • • ' • • ' • - - • • • • • . • ' • - :• - , " - - ;• 

Člen 17. 

Obsojenci spijo v srajcah, kdor pa hoče, sme obdr
žati tudi spodnje hlače; drugače mora sleči vso drugo 
obleko in .perilo. Nihče ne sme spati v dnevni obleki. 

Člen 18. 
Vsi zavodski prostori morajo, biti vso noč -razsvet

ljeni. Koliko naj so razsvetljeni, odloča zavodski uprav
nik po svoji izprevidnosti in po dejanskih potrebah. 

Člen 19. 

Čas, ko naj gredo obsojenci v cerkev, šolo, na tečaj 
za nepismene,' k zdravniškemu pregledu, in čas, ko se 
jim deli izboljšava hrane, ko smejo sprejemati obiske in 
pisati pisma, določa zavodski upravnik. Istotako določa 
upravnik tudi čas, ko smejo prihajati obsojenci na proš
nje raporte. 

Člen 20. 

Vsako nedeljo in praznik morajo iti obsojenci k 
službi božji. Na te dni se oddaja obsojencem-kosilo ob 
12. uri,: ob 14. uri pa sg zaprö vsi zavodski oddelki in 
vsi zavodski prostori. Čas od 14. do 19. ure smejo upo
rabiti obsojenci za odmor, za pisanje pisem, čitanje knjig 
in opravljanje drugih svojih poslov. Ob 19. uri prestane 
vsaka zaposlitev in odidejo obsojenci spat... 

Člen 21. 
Vsi predpisi hišnega reda o dnevnem in delovnem 

času se "priobčijo vsakemu obsojencu, ko" pride 'v kazen
ski zavod. Razen tega se mora po en izpisek iz teh pred
pisov natisniti !in razobesiti nà vidnem kraju v vsaki 
celici in vsaki spalnici. ' / 

I I . 

Pravice in dolžnosti obsojencev. 

A. Pravice obsojencev. 

Člen 22. 

Veak obsojenec ima pravico, predložiti ustno pri 
raportu, v nujnih primerih pa tudi izven raporta, svoje
mu starešini prošnje, pritožbe ali prijave, kakor tudi 
zahtevati od njega, naj se pošlje spis, ki ga želi, sodišča 
ali državnemu pravdniku. 

Člen 23. 
Razen tega ima obsojenec pravico, da v mejah zako

na in predpisov tega hišnega reda: sprejema obiske 
svojih sorodnikov, piše svojim sorodnikom pisma, spre
jema od svojih sorodnikov pakete s hrano in obleko, 
kupuje živila za izboljšavo svoje hrane, uporablja knjige 
in časopise iz zavodske knjižnice, si nabavlja strokovne 
knjige ob svojih stroških tudi izven zavodske knjižnice 
in- končno, da prosi, naj sé mu dodeli primerno delo ali 
vobče kakršnakoli zaposlitev, ,. ki ustreza njegovemu 
zdravstvenemu stanju,, prejšnjemu poklicu, moralnim 
svojstvom in intelektualnemu razvoju. 

• ' " . ' • " ' C ì è n U. 

Za obsojence, ki Bb'jim1 p^îznâïïëz zakonom ali s 
sodno razsodbo posetme pravieej veljajo predpisi^teb. 
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B. Dolžnosti obsojencev. 

1. V e d e n j e o b s o j e n c e v . 
Člen 25. 

Obsojenci se morajo povsod in pri vsakem posm 
lepo vesti. Vselej morajo biti dostojni in vljudni, nadalje 
se morajo ogibati vsega, kar bi nasprotovalo zakonskim 
predpisom kakor tudi zahtevam morale in lepega ve
denja. 

Člen 26. 

Obsojenci se morajo proti vsem zavodskim uradni
kom in uslužbencem spoštljivo vesti, njih odredbe na
tančno in vestno izpolnjevati, njih zapovedim se brez
pogojno pokoravati in se vobče ob vseh priložnostih 
dostojno vesti. 

Člen 27. 

Obsojenci morajo vsakega zavodskega uslužbenca in 
vsakega svojega starešino vikati in nagovarjati z »go
spodom«. 

Člen 28. 
Obsojenci morajo vsakega svojega nadrejenega usluž

benca ob vsakem srečanju pozdraviti brez besed s tem, 
da se odkrijejo ali priklonijo, in vanje gledati, dokler 
ne gredo mimo. л ' 

Razen tega morajo obsojenci, če vstopi kateri nad
rejenih uslužbencev v celico, delavnico, spalno sobo ali 
drug prostor, ga pozdraviti s tem, da vstanejo. 

Člen 29. 
Obsojenci morajo med seboj lepo občevati, se drug 

proti drugemu prijateljsko vesti, 'med seboi obzirni biti, 
se vzajemno spoštovati in v miru živeti. 

Člen 30. 
O vseh sporih, ki nastanejo med obsojenci, odloča 

pristojni starešina. Obsojenci si ne smejo dobivaH sami 
zadoščenja in se med seboj kregati in prepirati. 

Člen 31. 
Noben obsojenec ne sme imeti pri sebi ničesar, kar 

ni dopuščeno, kakor n. pr. orožje, denar, vžigalice, tobak, 
karte, ostro orodje ali druge stvari, ki niso potrebne za 
delo, za vzdrževanje čistoče telesa in obleke ali za učenje 
šolskih predmetov. 

Člen 32. 
Najstrože se prepoveduje vsako sprejemanje, izposo

janje, dajanje na posodbo, zamenjevanje, darovanje, 
kupovanje ali prodajanje katerihkoli stvari med obso
jenci, kakor tudi med obsojenci in prostimi osebami. 

Člen 33. 

Vse stvari, ki se pribavijo, po katerikoli poti, ozna
čeni v členu 32. tega hišnega reda, in ki se najdejo pri 
komerkoli, se takoj odvzemo, uničijo ali prodajo v korist 
podporne blagajne dotičnega zavoda. 

Člen 34. * 

Med delom in na izprehodu, ob' prehajanju eSozï 
zavodske prostore, ob odhajanju na zunanje delo, nadalje 
v šoli in y cerkvi se obsojenci ne smejo razgovarjati, se. 

ogledavati, jesti ali se baviti z drugim poslom, ki nima " 
zveze z odrejenim službenim delom. 

Člen 35. 

Obsojenci se smejo povsem tiho razgovarjati samo 
med odmorom, ki se vrši po sobah v skupnem zaporu. 

Člen 36. 
Obsojenci si ne smejo medsebojno dopisovati, glasno 

se razgovarjati, kričati, peti, žvižgati, se zbadati, se pre
rivati, igrati karte, igrati na slepo, se spenjati na zide 
aH okna, gledati skozi okna aH dajati kakršnakoli zna
menja. 

Člen 37. 

Prepoveduje se zaletovati se v tuje veroizpovedanje, 
pleme ali narodnost. Istotako so najstrože prepovedani 
vsako zasmehovanje, zasramovanje, očitki, medsebojno 
zbadanje, kletvine, psovke, pripovedovanja o izvrševanju 
kaznivih dejanj in vsi drugi nesramni in nemoralni 
pogovori 

Člen 38. 
Noben obsojenec ne sme motiti drugih obsojencev, 

ko opravljajo verske predpise, ob vstajanju, kosilu in 
odhodu k nočnemu počitku. 

Člen 39. 
Nobene tuje stvari, ki jo najae, ne sme obsojenec 

obdržati pri sebi niti trenutek, ampak jo mora takoj 
izročiti svojemu čuvaju. Ob predaji najdene stvarivmora 
obsojenec pokazati čuvaju mesto, kjer je stvar našel in 
mu obrazložiti način, kako'jo je našel. 

Člen 40. 
Poskusiti pobegniti, dogovarjati in pripravljati se na 

pobeg in upor; braniti se delati aH zauživati hrano, vršiti 
odpor ali nasilje proti nadrejenim starešinam je naj
strože prepovedano. 

Obsojenec,. ki se pregreši zoper ta predpis, se naj
strože kaznuje; razen tega pa se spravlja v nevarnost, 
da ga ob pobegu, uporu in nasilju zoper uslužbenca e 
3trelnim orožjem ubijejo. 

Člen 41. 
Vsak obsojenec, ki izve za dogovarjanje, pripravlja

nje ali poskus, upreti se, pobegniti, zavodske uslužbence 
napasti ali nad njimi izvršiti nasilje, mora to takoj javiti 
svojemu prvemu nadrejenemu starešini. Če tega ne 
stori, odgovarja kazenski in disciplinski. 

Člen 42. 
Vse te predpise o vedenju obsojenca priobči povelj

nik stražnikov ali njegov namestnik vsakemu obsojencu» 
ko se sprejme v zavod. Razen tega mora biti'kratek 
izpisek iz teh predpisov razobešen na vidnem kraju У 
vsaki celici, spalni sobi in delavnici. ' 

2. D e l o obsojencev. 

Člen 43. 

Vsak" zdrav obsojenec mora opravljati veetno. i» 
marljivo pjosel, ki se mu jè določiL 
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, Bolnim in slabotnim obsojencem se dodeljujejo po 
zdravniškem priporočilu dela, ki ne škodujejo njihovemu 

Člen 44. 
Ob odhodu na dèlo kakor tudi ob, povratku z dela 

morajo hoditi obsojenci mirno, dostojno in po dva v vrsti. 

Člen 45. 
Med delom t se obsojenci ne smejo baviti z nobenim 

drugim ..poslom ali opravilom razen z onim, ki jim je 
dodeljen.. Razen tega ne smejo,oditi brez dovolitve niti 
fcà trenutek z odrejenega posla ali kraja. 

Člen 46. 
4 Obsojenci morajo najskrbneje čuvati njim poverjeni 

material,'orodje, priprave in• celokupno drugo opravo. 
Razen tega morajo obsojenci-delavci strogo paziti na to, 
da s e troši material samo za ono, za kar je namenjen, 
in da se ga troši samo toliko, kolikor je to neobhodno 
potrebno. Vsako razsipno trošenje in kvarenje materiala 
8 e nadomesti iz odobrene nagrade onih obsojencev, ki so 

%;• material pokvarili, ga razsipno trošili ali ga kakorkoli 
r% Poškodovali. • • ' • • ' , 
' * Člen. 47. 

.,:.'•..fi Ob nedeljah in praznikih se praviloma ne dela. Toda 
,'y hišni posli in druga dela, ki se brez škode ne dajo pre-

; chiniti -niti odložiti, se opravljajo tudi ob teh dneh. 

• Д :. člen.48: •.; " 
:.'.' çs Natančnejše odredbe o delu,;načinu zaposlitve obso-
; . l'encev, podeljevanju nagrade,; obsojencem-delavcem, so 

Predpisane в uredbo o organizaciji, uporabljanju in pla
čevanju delovne moči obsojencev v kazenskih in drugih 

' Podobnih zavodih z dne 18. januarja ,1930.* . 
. • f c . ; : . ; 

3. V z d r ž e v a n j e č i s toče . 

Člen 49.';. 

i-
• • $ • • 

ivi-«'.-

, j... Vsak, obsojenec mora vzdrževati čistočo svojega tele
sa» Obleke, perila, obutve, jedilnega in pivnega pribora, 
ftoeteijnih stvari in vseh prostorov, v katerih živi. 

Člen 50. : 

-% .'Vsako jutro si mora1 obsojenec umiti obraz in vrat 
iQ ,izmiti usta, roke pa si mora umiti večkrat čez dan, 
,?raeti pred vsakim kosilom irt nočnim počitkom. 

Člen 51. 

Jedilni pribor in posode z& vodo se morajo vzdrže-
Va.ti ^posebno .čiste in v neoporečnem redu. Od časa do 
Ш*& irf kadarkoli se; zato pokaže posebna potreba, se 
ј$& te.ötyari prekuhajo v Jugu ali Cisti vodi. 

Člen 52. 

Vsak obsojenec si mora vsaj enkrat na teden umiti 
^ g e , poleti v mrzli, pozimi ;v gorki vodi. Razen tega 
^ffiórà ifeak obsojenec okopati, poleti vsaj enkrat v 
ЈЈУЈ^еШћ, ' pozimi : pa vsaj erikrat na mesec. • 

* >Uradni Ust« ih 129/30 iz l ХтЦШ 

Obsojenci, ki opravljajo umazana, nečista dela, se 
morajo okopati po dejanski potrebi, po možnosti pa po 
vsakem opravljenem delu. 

člen 53 

Vsak obsojenec mora imeti brado obrito in lase 
nakratko ostrižene. 

Noben obsojenec.ne sme nositi brade in dolgih las, 
razen onih» ki jim to dovoljujejo poseben zakon, sodna 
razsodba ali zdravniška odredba. 

Člen 54. 

Obsojenci morajo držati svojo oDietco in obutev čisto 
in v redu. Obleko morajo od Časa do časa iztepsti, zama
zano pa takoj očistiti in obutev po potrebi namazati. 

Člen 55. 
Obsojenci ne smejo pljuvati po tleh niti povzročati 

kakršnokoli nesnago v zavodskih prostorih. 

4. D o l ž n o s t , b i t i s o b n i r e d a r . . 

Člen 56. 
Vsak obsojenec mora prevzeti dolžnosti sobnega 

redarja. , 
člen 57: 

Vsak obsojenec mora izvrševati odredbe sobnega 
redarja. 

Člen 58. , 
Sobni redar je dolžan: 
1. skrbeti za čistočo, red, mir in lepo vedenje obso

jencev v svojem oddelku; 
2. paziti, da se ne prinašajo v oddelek stvari, katere 

imeti je obsojencem prepovedano; 
3. nadzirati, da se ravnajo obsojenci po predpisih 

hišnega reda, in takoj javiti vsako njegovo prekršitev 
svojemu starešini; 

4. čuvati državne stvari, ki so mu poverjene, in 
takoj javiti prietojnemu starešini vsako njihovo okvaro; 

' 5.. takoj obvestiti nadrejenega starešino, čim izve, da 
se obsojenci dogovarjajo ali pripravljajo na upor, pobeg, 
da napadejo uslužbence ali da odreko delo in uživa
nje hrane. ' 

5. D o l ž n o s t , h o d i t i k s l u ž b i božj i , v šo lo 
i n k t e č a j e m za h e p i s m e n e . 

Člen 59. 

Vsak obsojenec mora hoditi k službi božji. 
Obsojenci enega veroizpovedanja ne smejo pohajati 

službe božje drugega veroizpovedanja. 

člen 60. 
Med službo božjo morajo biti obsojenci pazljivi, 

mirni in dostojni. ; 
Člen 61. 

Maloletniki, ki so vpisani y šolo, in polnoletni obso
jenci, ki so vpisani v tečaj za nepismene, morajo te 
redno pohajati, biti pri urah pazljivi, se pridno pred
metov učiti, šolske in domače naloge vestno in skrbno 
izdelovati in na zastavljena vp/ašanja vljudno odgo
varjati. . . . " . . 
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Ш. 
Ravnanje z obsojenci. 
1. Priboljški in olajšave. 

Člen 62. 
Priboljški in olajšave pri izvrševanju çaznï na pro

stosti pripadajo onim obsojencem, ki so obsojeni na 
zapor in zatočenje, praviloma v večji meri, kakor onim, 
ki so obsojeni na strog zapor ali robijo, najmanj pa 
onim, ki so povratniki, in onim, ki so obsojeni zaradi 
dejanj, izvršenih iz onečaščujočih, koristoljubnih nagi
bov. Upravnik zavoda pa sme izenačiti one, ki so obso
jeni na strogi zapor ali robijo, z onimi, ki so obsojeni 
na zapor ali zatočenje, če so izvršili dejanje v afektu, 
prekoračitvi silobrana, obrambi časti ali rodbine ali če 
so izvršili dejanje iz političnih nagibov. 

Člen 63. 
Priboljški in olajšave se nanašajo na delo, izbolj

šavo hrane, pisanje pisem, sprejemanje posetov sorod 
nikov in znancev, nabavo knjig in drugih koristnih in 
potrebnih stvari 

Člen 64 
Vsak obsojenec, M si izboljšuje hrano iz njemu 

odobrene nagrade, mora nabaviti ob svojih stroških 
knjižico z zaznamovanim številom strani, v katero vpi
suje uslužbenec, ki vrši nabavo hrane in drugih stvari, 
datum nakupa, vrsto kupljenih stvari in njih znesek. 
Ta knjižica se mora vsake tri mesece zaključiti in, potro
šena vsota obračunati. Vsak obračun morata podpisati 
obsojenec, čigar je knjižica, in uradnik, ki vodi knjižico 
Obsojence, ki ne znajo pisati, podpisuje upravnik ali 
njegov namestnik ob sopodpisu dveh prič-obsojencev. 

Člen 65. 

Od nagrade, ki pripada obsojencem po § 29. uredbe 
o organizaciji, uporabljevanju in izplačevanju delovne 
moči obsojencev, smejo potrošiti obsojenci za svoje po
trebe in druge dopustne namene toliko, kolikor jim do
loči zavodski upravnik. 

Ob določanju onega dela nagrade, s katerim sme 
obsojenec razpolagati, uvažuje upravnik: vrsto in veli
kost prisojene kazni, moralno vedenje ic poboljšanje 
obsojencev, njihovo zdraystveno stanje, dejanske potrebe 
obsojencev in njihove imovinske razmere. 

Člen'66. 

Z dovolitvijo zavodskega upravnika smejo nabavljati 
obsojenci za svoj denar hrano in druge potrebne stvari, 
kakor milo, ščetke za zobe, zobni prašek, knjige, časo
pise, pisni papir in temu podobno. 

Količino živil, njih vrsto ter način nakupa in po
razdelitve obsojencem določa upravnik po svoji izpre-
vidnostL 

Člen 67. ' 
Obsojenci smejo sprejemati živila zafadi izboljšave 

hrane sämö od svoje rodbinev / 
KoUcirfö teh živil določa zavodski upravnik, ki sme 

ta^ živila zätfadT öteöjetieevega slabega' vedenja zmanj
šati ali jih povsem prepovedati za izvesten čas,, •• -

Člen 68. 
Pisati pisma rodbini in znancem smejo obsojenci 

praviloma šele v drugi stopnji izvrševanja kazni, in 
sicer: 

1. svobodnjaki enkrat v dveh tednih; , 
2. obsojenci, ki so obsojeni prvič zaradi zločinstva 

ali prestopka, in oni, ki so že bili obsojeni prej, toda 
niso povratniki, enkrat'v štirih tednih; 

3. obsojenci, ki so drugič v kazenskem zavodu ali 
so prvič v povratku, enkrat v šestih tednih; 

4. obsojenci, ki so bili trikrat ali večkrat v kazen
skem zavodu ali so dvakrat ali večkrat v povratku, 
enkrat v osmih tednih. * / ' 

Člen 69. 
Pisma se pišejo Ob nedeljah in praznikih, odnosno 

ob onih dneh, ki jih določi zavodski upravnik. ' 

Člen 70. 
Obsojeriec, ki želi pisati pismo, se javi pri pazniku 

oddelka, ta pa priobči njegovo prošnjo poveljniku straže, 
ki izvede prosilca na prošnji raport, in je nadalje posto
pati po odredbah starešine, ki sprejema prošnje raporte. 

Člen 71. 

Obsojenci smejo.sprejemati posete samo od rodbine 
in le izjemoma od dobrih prijateljev.. 

Pravico, sprejemat} posete, pridobe v drugi .stopnji 
izvrševanja kazni, in sicer: 

1. svobodnjaki enkrat v äveh tednih; 
2. obsojenci, ki 'so obsojeni prvič zaradi zločinstva 

ali prestopka, in oni, ki so bili že obsojeni, tòda niso 
povratniki, enkrat v štirih tednih; 

3. obsojenci, ki so drugič v kazenskem zavodu ali 
prvič v povratku, enkrat v šestih tednih; 

4. obsojenci, ki so bili trikrat ali večkrat v kazen;- ч 

skem zavodu ali so dvakrat ali večkrat v povratku, 
enkrat v osmih tednih, ' . 

VClen 72. 

Izjemoma sme. do î&liti upravnik kazenskega" zavoda 
vrednim in pridnim obsojencem, da pišejo pisma in 
sprejemajo posete tudi izven te vrste, če gre za važno 
rodbinske in imovinske posle 

•'• člen 73. •• 

Poseti se sprejemajo praviloma ob nedeljah in praz
nikih, in to v posebej določenem prostoru in vpričo 
uslužbenca, ki ga odçedi zavodski upravnik. . 

> ;Cien 74. , . 
• • • . ' . ' - - . • • • : •• ' j • • < • • . • , 4 

Obsojenci,, ki so y prvi stopnji vzdrževanja '.fcgplt /<| 
ne smejo sprejemati posetov. Toda zavodski upravnik ** 
jim sme izjemoma dovoliti pisanje pisem v važnih rod
binskih in imovinskih poslih. 

"••/. '< Člen 75. ;.Y-J • 

Obsojenci, ki vzdržujejo z odobritvijo *avodekeg* 
upravnika ali -ministrstva, pravde kazen proelovSbijno* "»̂  

" ' * ' - •'- ' "~ ЦГквко* da fcQ celici* uživajo vse priboljške In olajšave/ 
izdrževali kazen s ëkupnèm zaporu, •'...;.u 

S . 
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Člen 76. 
Alkoholne pijače se smejo dovoljevati obsojencem 

Šafiio po zdravniški odredbi kot zdravilo, nikakor pa ne 
kot užitek ali kot izboljšava hrane. 
-••j'-.' 

Člen 77. 
V" 'Obsojenci, ki jim dovoli zavodski upravnik po § 44. 
zakona o izvrševanju kazni na prostosti, da smejo kaditi 
tobak, si smejo nabaviti ob svojem strošku na teden 
največ: 
"••'>; 1.. svobodnjaki 40 g tobaka ali ustrezajočo količino 
«igâret; 

2. delavci, ki opravljajo težke posle zunaj zavoda, 
20 g tobaka ali ustrezajočo količino cigaret. 

! 

'T№'< 

x№ 

•;.ЧУ 

»•"->•• 

Člen 78. 
Prinašati v zavod In zavodske prostori tobak, ciga

rete, papir za napravljanje cigaret in vžigalice je naj
strože prepovedano. ' . ' ' ' " . 
.•• Obsojenci, ki jim je dovoljeno, kaditi'tobak pri zuna
njem delu, morajo predati, ko se vračajo z dela, ob 

•vhodu v zavod določenemu pazniku tobak in tobačni 
pribor. Izročeni tobak in pribor se vračata obsojencem 
na njihovo zahtevo ob vsakem njihovem odhodu na zuna
nje delo. 

'.•*,„.,.-. Člen 79. : 

,:,• Obsojenci, ki jim je po § 76 "zakona o izvrševanju 
|fca.zni na prostosti ali po zdravniški odredbi, dovoljeno, 
%aditi tobak v zavodu, se morajo oddeliti med kajenjem 

4 0d drugih obsojencev, ki jim kajenje ni dovoljeno. 
.-'".' Razen tega ne smejo kaditi taki obsojenci tobaka v 

'Zaprtih zavodskih prostorih, ampak' samo: v prostoru'na 
Sprostem zraku, ki se za to posebej določi. 

Člen.80. 
Na katerem kraju in ob katerem času.se sme tobak 

-kaditi, določa zavodski upravnik. 

Člen 81. 
Noben, obsojenec, ki mu je dovoljeno kaditi tobak y 

zavodu, ne sme imeti pri sebi tobaka in tobačnega pri
bora, ampak ga mora izročati v hrambo za to določeni 

:«osebi. 
; Cleri 82. 

Ob času, določenem za kajenje, se razdeli med kadil
ce njih tobak, po dovršenem kajenju pa se jim odvzame 

..Ves preostali tobak è priborom vred in.izroči v hrambo 
l o č e n i osebi. • 
'•'•:• • Člen 83. 

Obsojencem, ki se ne drže povsem predpisov in 
odredb o kajenju tobaka, se prepove v bodoče povsem 
ali za izveetni čas kajenje tobaka in se razen tega disci-

'pUfaeki najstrože kaznujejo. 

člen 8 4 / 
Maloletnim kakor tudi polnoletnim obsojencem, ne-

gledë' na vrsto kaznij ki ee dobro vedejo-in M se odli
kujejo pri delu e pridnostjo,, sme dovolili zavodski 

- '«Wavtìk: 
1. da imajo pri sebi slike-svoje najbližje radbine; 

'••*;;.;, % d^imajovinlgoje, pvetice aa^oknu svoje celice ali 
•kopnega zapora; ,,•.;.." .Diu : JÛ v',.•:••. ^ а г д : .:.' 

3. da igrajo med odmorom šah ali drugo poučno 
igro; 

4. da si nabavijo in imajo pri sebi koledar; 
5. da se bavi jo na prostem zraku z vajami in igrami; 
6. da smejo svirati na instrumente, ki ne povzročajo 

velikega hrupa; .'• 
7. da sodelujejo pri pevskem zboru in orkestru; 
8. da smejo prisostvovati glasbenim prireditvam in 

predvajanju poučnih in vzgojnih filmov. 

2. Postopanje s prošnjami, pritožbami in prijavami. 

Člen 85. 

Vsak obsojenec, ki bi rad vložil prošnjo, pritožbo 
ali prijavo, se mora javiti praviloma pri pazniku oddel
ka, ta pa postopa nadalje po predpisih in odredbah, ki 
veljajo za take primere. 

Člen 86. 

Ob posebno. važnih in nujnih pninerih sme podati 
vsak obsojenec svojo prošnjo, pritožbo ali prijavo ne
posredno pri zavodskem. upravniku ali kateremkoli za
vodskem uradniku, ta uradnik pa mora tako predstavko 
takoj vročiti zavodskemu upravniku. 

' Člen 87. 

Odposlancu ministrstva pravde, ki obišče kazenski 
zavod in ga pregleduje, srhe vsak obsojenec neposredno 
podati prošnjo, pritožbo ali prijavo. 

-.-. '' ..;. С1ев 88. •• ••.....;•;. 

Za vsako krivo prijavo ali neutemeljeno pritožbo 
se kaznuje dotični obsojenec disciplinski, če ne prehaja 
njegovo ravnanje v težje dejanje, ki je kaznivo po kazerir 
skem zakoniku. 

Člen 89. 

Raporti za sprejem. prošenj, pritožb in prijav obso
jencev se vrle najmanj dvakrat na mesec. 

Dan, uro in kraj raporta določa zavodski upravpik. 

3. Postopanje s prošnjami za pomilostitev. 

Člen 9D. •"•'.-"• ',' ' ".', 

Prošnjo za pomilostitev sme vložiti obsojenec pra
viloma Sele, ko jé vzdržal eno tretjino njemu prisojene 
kazni. 

Člen 91. ' ;..' , . 
Izjemoma in ob posebno važnih, razlogih, ki po.spi-

sovnem stanju dotlej niso, bili znani, se sme dovoliti 
obsojencu, da vloži prošnjo za pomilostitev tudi pred 
rokom, označenim v predhodnem predpisu. v 

» 
Člen 92.'' !. ". '. •'' ' 

Prošnja za pomilostitev se poda ustno .pri räpöriu 
zavodskemu, upravniku, ki- zasliši prosilca o .razlogih,' 
zbog katerih vlaga prošnjo, in M^odredi, če uvajanjer 
gove navedbe,,najrse,sestavi o tem zapisnik, ki ga poleg 
njega podpigeta tudi Se zapisnikar in obsojenec-ptosilec. 
če ne zna obsojenec pisati, gà podpiše oseba, ki jo po-
pblfteti za ta дашеш . * . , 
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Člen 93. 
Če nasprotujejo razlogi, ki jih navaja obsojenec 

zaradi utemeljitve svoje prošnje, činjenicam, ki so ugo
tovljene s sodno razsodbo, ali če so ti razlogi povsem 
brez pomena, sme upravnik tako prošnjo zavrniti, o 
čemer vpiše zaznamek v raportno knjigo in obsojencev 
osebni spis. 

Člen 94. 
Zaradi vložitve prošnje za pomilostitev se sme obso

jenec javiti k raportu pri upravniku praviloma največ 
dvakrat v enem letu dni. 

Člen 96. 
Zavodski upravnik pošlje vsako prejeto prošnjo one

mu sodišču, ki je izreklo razsodbo v prvi stopnji, če je 
bil obsojenec pred obsodbo civilnega stanu, drugače pa 
ministrstvu za vojsko in mornarico, če je bil dotični 
obsojenec pred obsodbo vojaška oseba. 

Člen 96. 
Prošnje bolnih obsojencev za pomilostitev se spre

jemajo na isti način, kakršen je predpisan za sprejem 
prošenj zdravih obsojencev, in se pošlje neposredno 
ministrstvu pravde samo, če ugotovi zavodski zdravnik, 
da boluje prosilec za težko, smrtno nevarno ali neozdrav
ljivo boleznijo. Drugače se postopa v vsakem primeru 
tudi z njih prošnjami na isti način, kakor s prošnjami 
zdravih obsojencev. 

Člen 97. 
Vse prošnje za pomilostitev pošlje zavodski uprav

nik pristojnemu òblastvu po zaslišanju posvetovalnega 
odbora in obenem s svojim obrazloženim predlogom. 

Ministrstvu za vojsko in mornarico se pošiljajo 
prošnje preko ministrstva pravde, vse druge prošnje pa 
neposredno pristojnemu oblastvu. 

IV. 

Končne odredbe. 

Člen 98. 
Hišni red za zavodske bolnice predpiše zavodski 

zdravnik v sporazumu- z upravnikom; ta hišni red stopi 
v veljavo in dobi obvezno moč šele od dne, ko ga odobri 
minister pravde. 

Člen 99. 
Poveljnik paznikov priobči vsakemu obsojencu, ko 

stopi v zavod, predpise §§ 69. in 143. kazenskega zako
nika, vse poglavitnejše odredbe zakona o izvrševanju 
kazni na prostosti in tega hišnega reda. 

f Člen 100. 
Ta hišni red stopi v veljavo in dobi obvezno moc" od 

'dne, ko se razglasi v >Slu2benih novinah<; tega dne pre
stanejo veljati vsi predpisi, ki пш nasprotujejo. 

V Beogradu, dne 26. decembra 1931.:'.Kb 148.420 
K-3281. - : . 

Minister pravde 
dr. Drag. S. Kojlé s. r, 

^+4 

115. 

Odločba 
Na podstavi § 6. zakona o ureditvi službe za kontro

liranje meril in dragocenih kovin pri občih upravnih 
oblastvih in po členu 19. zakona o merah, njih rabi v 
javnem prometu in nadzorstvu nad njimi ter sporazumno 
z ministrom za notranje posle 

o d l o č a m :* 

Člen 1. 
Dvoletni občasni pregled in žigosanje meril in pri

prav za merjenje se.vrši na sedežih oddelkov za kon
trolo mer, nadalje v določenih občinah in mestih na pod
ročju poedinih banovin, iz središča občasnega pregleda 
tako-le: 

Na področju Dravske banovine. ' 
V območju oddelka za kontrolo mer pri 

sreskem načelstvu v Celju. 

I, s k u p i n a : „ • • 
(Občasni pregled meril se opravlja vsako liho leto.) 

Srez celjski 
1. Mesto Celje 6. Polzela -
2. Braslpvče - 7. Sv. Jurij ob juž. žel. 

8. Vojnik 3. Dobrna 
4. Gomilsko 
5. Nova cerkev 

9. Vransko 
10. Žalec 

Srez gornjegrajski 
11. Gornji grad 13. Ljubno ' 
12. Luče 14. Mozirje.... 

15. Rečica ob Paki 
Srez konjiški 

16. Konjice 18. Oplotnica 
17. Loče - 19. Vitanje 

20. Zreče 

Srez slorenjgraški 
21. Mielinje 28. Slovenjgradec 
22. Šoštanj 24. Velenje . 

• II. s k u p i n a : 
(Občasni pregled meril se opravlja vsako sòdo'leto,)' 

Srez brežiški 
1. Artica 5. Planina pri Sevnici 
2. Brežice 
3. Gor. Sušica 
4. Kapela 

6(. Rajhénburg 
7. Sevnica 
8. Videm 

Srez krški 
9. Cerklje ob Paki 

10. Čatež 
11. Kostanjevica pri 

Krškem 
12. Krško 
13. Mokronog 
14. Radeče pri Zida

nem mosta 

16, 
16, 

17. 
18. 
19. 

20. 

* >81užbene novine kraljevine 
% aprila 193.1, St. 7_4/XXlJI/ieL_ 

, Škocijan — i- ,1fr 
Smarjeta pri.No-v-
vem mestu 

, ŠtJanž, 
fi t Jernej; , j,. 
Sv..Krii,pri, Kosta

njevici <:.'..-ï 
St. Rupert. р^ДОот 
kronogn; i' 

Jugoslavije« z° dne 
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Srez laški 
21. Dol pri Hrastniku 25. Loka pri Zidanein 
22. Hrastnik mostu 
23. Jurklošter 26. Rimske Toplice 
24. Laško '27. Trbovlje 

28 Zidani mošt 

Sréz šniarski 
29. Kozje' 34. Rogaška Slatina 
30. Puštaju 35. Rogatec 
31. Podčetrtek 36. Šmarje 
32. Podsreda ,' 37. Slivnica 
33. Ponikva ' - ' 38. Sv. Peter pod 

Sv. Gorami 

V območiu oddelka za kontrolo mer pri 
sreskem načelstvu y Ljubljani. 

I. s k u p 

(Občasni pregled meril se 

1. Blagovica 
2. Domžale 
3. Kamnik 
4. Lukovica 

9. Cerklje 
10. Kranj 
11. Križe 
12. Naklo 
13. Oslica 
14. Poljane 
15. Predoslje 
16. Predvor 

i n a : 

opravlja vsako liho leto.) 

Srez kamniški 
5. Mengeš 
6. Moravče 
7. Motnik 
8. Trojane 

Srez kranjski 

' 

17. Škof ja Loka 
18. Selca 
19. Šenčur 

.20. Smlednik 
, 21. Sorica 

' 22. Stražiščo 
23. Trata 
24. Tržič 

25. Železniki ' 

Srez ljubljanski 

Ž6. Mesto Ljubljana 
27. Borovnica 
28.- Brezovica 
29. Črpuče 
30. Dév. Marij 
31. Dobrava 
32. Dobrunje 
33. Dol -
34. Grosuplje 
85. Horjul 
36. Jezica 
37. Medvode 

49. Bled 

a v Polju 

• 

38. Moste 
39. Podgorica 
40. Polhov Gradec 

• 41. Preserie 
42. Škofeljca 
43. Šmarje-Sap 
44. Studenec-Ig 
45. Št. Vid nad Ljub

ljano 
46. Vič 
47. Vrhnika 
48. Zgornja Šiška 

gre« radovljigki 

60.. Bohinj. Bietrica 
81, Bohinj. Srednja 

vas 
52. Brezniea 
B8. Dorje 
64. Gorje 

55. Jesenice 
56. KoroSka Bela 
57. Kranjska gora 
68. K r o p a ' 
59. Lesce 
60. Mošnje 
61. Radovljica 

II. s k u p i n a : 
(Občasni rîregled meril se opravlja vsako sodo leto.) 

Srez čabarski 
1. Čabar 2. Gerovo 

3. Prezid 

Srez kočevski 
4. Banja Loka 
5. Dolenja vas 
6. Fara 
7. Kočevje 
8. Kočevska Reka 
9. Koprivnik . 

10. Loški potok 
11. L i v o l d '•' • . 

12. Mozelj 

13. Novi Lazi 
14. Osilnica 
15. Ribnica 
16. Rob 
17. Sodražica 
18,. Stara cerkev 
19. Stari log 
20. Vel. Lašče 
21. Videm-Dobrepolje 

Srez litijski 

22. Aržiše 
23. Dedni Dol 
24. Gorenja vas 
25. Kresnice 
26. Krka 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Litija 
Radohova vas 
Šmartno 
Vače 
Vel. Gaber 

32. Zagorje 

Srez logaški 
33. Bloke 
34. Cerknica 
35. Dol. Logatec 
36. Planina 

37. Rakek 
38. Ròvte 
39. Stari trg 
40. Žiri 

Srez novomeški 

41. Bela cerkev 
42. Brusnice 
43. Črmošnjice 
.44. Dobrniče , 
45. Dvor 

. 46. Gor. Orehovjca 
47.; Mirna 
48. Mirna peč 

.49.. Novo .mesto 
50. Prečna 
51. Šmiliel 

Št. Peter 
Toplice 
Trebnje 
Vel. Loka 
Zagradec 

52. 
53. 

.54, 
55. 
56 

57. Zuženberk 

V območju oddelka za kontrolo mer pri 
sreskem načelstvu v Mariboru. 

I. s k u p i n a : 4 

(Občasni pregled meril se opravlja vsako liho le!o.) 

Srez dolnjelcndavski 
1. Beltinci . • ' 3. Dubrovnik 
2. Crenšovci ' 4. Dol: Lendava 

5. Turnišču 
Srez ljutomerski 

6. Apače 8. Ljutomer 
1, Gor. Radgona 9. Sv. Jurij ob Sčav-

nici 

Srez murskosoboški 

10. Cankova 13. Križevci 
11» Gor. Lendava 14. Murska Sobota 
12. Hodoš 15. Peitrovci 

16. Puconci 
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Srez ptujski 
17. Mesto Ptuj 
18. Moškanjci 
19. Ormož. 
20. Ptujska gole 
21. Središče ob Dravi 
22. Sv. Andraž v Slov. 

Goricah 

23. Sv. Barbara v Ha
lozah 

24. St. Ji-nž na Drav. 
Polju 

25. Sv. Tomaž pri Or
možu 

26. Sv; Vid pri Ptuju 

II. e k u p i n a : 
(Občasni pregled meril se opravlja vsako sodo leto i 

Srez dravograjski 
1. Brezno 5. Marenberg 
2. Črna 
3. Dravograd 
4. Guštanj 

8. Mežica 
7. Prevalje 
8. Vuzenica 

Srez mariburski-degni brog 

9. Hoče . 13. Račje 
10. Limbuš 14 Ruše 
11. Poljčane 15. Slovi Bistrica 
12. Pragersko 16. Sv. Lovrenc na ru-

horju 

Srez mariborski-levi breg* 

17 Mestj Maribor 
18. Pesnica 
19. Št. Ilj 

20 Sv. Lenart 
21. Sv. Trojica 
22. Zéror. Kungota. 

(Sledijo'Savska, jVrbaska, Primorska. Drinska, Zet-
ska. Dunavska, Moravska in Vardarska banovina ter 
uprava mesta Beograda.) ' ' • •'•••'••••->••••'••'•••-

Člen 2 
Občine, ki po prednjem členu 1. niso označene za 

središče občasnega pregleda, spadajo glede na pregled 
in žigosanje v ono skupino, v kateri,so naštete ostale 
občine dotičnega sreza, odrejene za taxa središča. Te 
občine so udeležene pri občasnem pregledu meril v onih 
središčih, v katera se . uvrste. • ko • se sestavlja delovni 
načrt. 

-' : •••_. - ,•• •••. - Č l e n 3 ; • • • . - ' , « • \ ;:,:'•. 

Stranke, ki so zavezane občasnemu gregledu meril, 
smejo predložiti svoja merila in priprave za merjenje v 
pregled v kateremkoli središču po členu 1. te naredbe. 

Člen 4. '' '• 

Ta naredba stopi v moč, ko se objavi v »Službenih 
novinah<. 

V Beogradu, dne 11. marca 1931.; šf.'2036/931. 
Minister 

za trgovino in industrijo 
Jurai Demctrović s. r. 

116. 

Ustanovitev 
tehničnih razdelkov pri sreskih na-

čelstvih.1 

Na podstavi § 51. zakona o banski upravi ustanav
ljam v soglasnosti z ministrom za notranje posle tehni
čne razdelke pri sreskih načelstvih ter odrejam sedež,« 
in njih teritorialno pristojnost, in sicer: ••..•, •.'... 

I. V o b m o č j u D r a v s k e b a n o v i n e : 
1. K r a n j , za*sreza: radovljiški in kranjski; 
2. L j u b l j a n a , za sreze: kamniški, litijski, Jjab-

ljanski in kočevski; 
3. N o v o m e s t o , za sreze: črnomeljski, metjiški, 

novomeški, krški in-brežiški; . ' y r . t 

4. C e l j e , za sreze: gornjegrajski, siovenjgrtjekf, 
konjiški, celjski, laški in šmarski; 

S . M a r i b o r , za . sreze: dravograjski, ,mariborski-
levi breg, mariborski-desni breg. ptujski, ljutomerski, 
murskosoboški in dolenjelendavski. 

de 

Ta odločba nadomešča odločbo M. G. br. 83.327 z 
dne 12; decembra 1929':* 

V Beogradu, dne 5. januarja 1932.; št, .416., 
Minister za gradben 

dr. Kramer s. r. 

117. 

Na podstavi'členov 14. in 25. zakona o'nieräh, njih 
rabi v javnem prometu in nadzorstvu nad njimi3'in, § 3. 
zakona o izpremembi in dopolnitvi tega . aakona* pred/[ 
pisujem ' i r-

pravila 
o obliki, sestavi in načinu ozna-
menovanja soidov in o mejah njih 

točnosti.5 i 

Dovoljene velikosti in teže. 

! Člen 1. . . , . • 
Za prostornino navadnih sodov ni predpisana ome

jitev na število litrov. •'•''i ' ' 
Sodi za pivo se sprejemajo v pregledovanje Hü žigo

sanje, če znaša njih prostornina 12*5, 25,'50, 100, 200. ali 
300 litrov. Za sode za pivo s prostornino nad1 300 litrov 
ne velja omejitev na izvestno število litrov. •'•"•'• 

Glede teže navadnih sodov in eodov za pivo se v0 
določajo nikakršne omejitve. . 

1 »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dnô 
18. januarja 1932., št.,12/rV/31. '"•-'.' :.' ! ' . 

» »Uradni Ust« ÏL18/5 iz 1. Ì929./Ì93Ò. : ' •' " "• 
* Zakon glej »Uradni list« št. 252/70 izleta 1928. 
\ Zakon glej »Službeni list« št. 561/74. izleta 4931. 
à »Službene novine kraljevine Jugoslavie« z dne 

18. deoeoübra 1931.4 & 297/XCVI/71Ö 
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i 
I 

Snov. 

• • Člen'2,. ' , . г ;o 
Za izdelovanje sodov sc dopušča: 

• Les, kovina in druge snoyi,: ki so po jakosti in trpež-
nosti podobne lesu ali kovini.' Pri kovinskih sodih za 
tekočine, ki služijo za pijačo, morajo biti vsi deli, ki 
jih zaliva tekočina, opremljeni s primerno prevlako, 
»kö da so, če se rabijo sodi pravilno, izključene zdravju 
škodljive 'posledice.' 

Oblika in izdelava,. 

Člen 3. - , 

' ' 1. Oblika površine plašča : in površine dna pri sodih 
n^ora.biti .taka, da je izključeno nastajanje zračnih me
hurčkov. 

Ce ima površina plašča obliko valja, mora biti. po-
- vršina dna zunaj izbočena, odprtina za iztakanje ali pol
njenje pa mora stati sredi dna; če pa je površina plašča 
zunaj izbočena, mora biti odprtina za iztakanje ali prl-
njenje na površini plašča. 

2. Prostornino, sodov omejuje spodnji rob. odprtine 
, za iztakanje* ali odprtine za polnjenje.. Obe te odprtini 

Ш ^ФЈФ&ЉШ, natnešceni ali prirejeni tako, da je.sod do-
p-toela poln, ko se tekočina dotakne spodnjega roba od-

4:#fe «& Leseni sodi za pivo morajo biti znotraj osmoljeni. 

Oznamenovanje. 

Ölen 4. 
л 1. Prostornina sodov se. označuje v litrin, in sicer 

:-*li z besedami ali pa s kratico 1, teza v kilogramih pa 
8 kratico kg, pred katero se postavlja' znak T. Te 
označbi postavlja na sode kontrolni urad. Dovoljeno ni, 
opremljati sode s kakimi daljnjimi,. označbami prostor
nine »in teže, najsi bi se ujemale z uradnimi. -• • 

é -, 2. Označbi po prednji točki 1. se postavljata pra
viloma na eno ali drugo dno) piri sodih, ki imajo na 
enem dnu odprtino za iztakanje, pa se' postavljata na 
%.dn>- Na kovinske sode in.na manjše sode ii, lesa se; 

emeta- postavljati označbi, tudi na" površino plašča tja, 
*J«r ata med transportom zavarovani zoper poškodbo. 
jV . 3. Kovinski sodi se morajo, če se označbi ne bi 

"tògli postaviti neposredno na površino dna Sli plašča, 
^Çï^oiiti v ta namen s posebno,'kovinsko ploščico tako, 
*** je ni mogoče sneti brez poškodbe uradnih žigov. 
•kifie.se-pritrdi kovinska ploščica s privarjenjem ali 
Psovanjem* J'e treba zavarovati njeno wezo s sodom s 
?feimi kapljami kositra. 

Kaplje kositra, ki sezajo z enim delom na površino 
^ а > z drugim pa na kovinsko ploščico, se morajo .trdno 
vpSati površine ploščice In soda ter morajo biti porazde-
göüBi/taiko, da sta črti, M Vezeta nasproti stoječi dve 
*ai>lji, navpični druga na drugo. ,• . . . 

4. Pri sodih iz'lesa se postavljata označbi praviloma 
aa snov dna. Vendar pa smejo biti tudi leseni sodi oprem
ljeni, s kovinsko ploščico, da se namijo postavljata označbi; 
Kovinska ploščica se pritrdi na dno tako, da se ne more 
^et ibre iž poškodbe uradnih žigov. 
^ * ^ . ^ jesene,, ̂ d e ^ s e ..vžigata oznaOTn.již prednje 
••*?!&© l;*na kovinska,sode,, kakor tudi. na lesene sode, ki 
,?° opremljeni s kovinska ploščico^ je treba te ^označbi 
' ^wiü j pritoâiitf alivrezati. ".*' '..•• " r ' ; v 

6. Sodi za pivo morajo imeti označbo pivovarne, ki 
jih daje v promet. Dovoljeno je tudi, navadne sode ozna-
menovati z lastnikovim imenom. 

Te označbe se postavljajo pod uradnimi označbami, 
prì sodih za pivo pa se smejo postaviti tudi sredi dna in 
se morajo razvrstiti tako, da ne zavzamejo prostora, kjer 
se postavljajo uradni žigi. 

7. Prostornina sodov se oznamenuje do prostornine 
300 litrov z zaokrožanjem na desetine litra, pri večjih 
pa na cel© litre. - ' 

Teža sodov se zaokroža na desetine kilograma. 

Ugotavljanje prostornine in meje dovoljenih odstopkov. 

Člen 5. 

1. Prostornina sodov se ugotavlja ob prvem in ob
časnem pregledu: > 

a) pri navadnih sodih: л . 
s prostornino do 30 litrov s točnostjo 1 decilitra; 
s prostornino nad 30 litrov s točnostjo'• Vaj« Prostor

nine; . . ' " ' " . . 
b) pri sodih za pivo: 
s prostornino 12-5 litrov s točnostjo med + 1 1 in 

— 5 dl; 
s prostornino 25 litrov s točnostjo med + 1-5 1 in 

.— 5 dl; 
s prostornino £0 litrov s točnostjo med -,'+ 2'5 1 in 

- u ; i" v:-re:-. s - r r r •• "• 
s prostornino 100 litrov s točnostjo + З'5'l in — 2 1; 
s prostornino 200 Htroy s. točnostjo med. + 4 1 in 

- 2 1; ; . • - . . • ' . . 

. s prostornino 300 litrov s točnostjo med .+• 5 1 in 
i - ' 2 1 ; • . • .. " " •.,/...•'; : . . - . : 

s prostornino nad 300 r.litrov s točnostjo 7 „ 0 dela 
prostornine. : , \ .... 

• 2. Sodi, ki se rabijo; v javnem ртодпеки,, ne,.smejo 
kazati, med pravo.prostornino, in. prostornino, ..označeno 

j z.žigom: . ••••'•.•;• •[;• v 
a) navadni ,sodi:. ...,,.,.- .... •„ . 7 ,., 

; s prostornino, do 30 litrov odstopek, večji kot.2. ded-, 
'litra; ,-.._. , 

s prostornino nad 30. litrov odstopek, večji kot */,„. 
, del prostornine. 

b) sodi, za .pivot;.- ., _ ..-, ,,; ; ,. 
j s prostornino 12-5, 25, 50, 100, 200 in 300 litrov -od-
• stopek, večji od mej' pogreškev, ugotovljenih za vsalvo 
• prostornino v smislu prednje točke 1. b) ; 

s prostornino 300 ali ve© litrov odstopek, večji kot 
; Vico- del prostornine. 

3. Ce so odstopiti4 večji od tistih, ki so določeni v 
•prednji točki 2.., se morajo sodi vzeti iz javnega prometa 
: ter sedat i pred uporabo 'vnovič 'pregledati in žigosati. '• 

Žigosanje. 

. C l e a 6 : . ' • ' , ' : : . : . . ' ; " , 

; 1. 2ig krone se postavlja blizu označbe prostornine 
; soda. in sicer ali na sanic snov soda ali pa na kovinsko 
* ploščico, na kateri je'Označena prostornina sodai •• 
;.••• '•&&<]& kovinska ploščica privarjena ali prikovana;' se. 
; mora: udaxt»il žig krone ,tudi na Stiri, kaplje kositra, s ka

terimi .je ploščica zavarovana.,,; ••. 
'"Zig krone.se postavlja nad.označbo proetoriiui»-'•'•' 
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2. Pri navadnih sodih se mora udariti na čelo doge 
ob strani, kjer so drugi žigi, tudi tekoča številka dnev
nika sodov. 

Sodi za pivo in kovinski sodi se ne opremljajo з 
tekočo številko dnevnika sodov. ' 

3. Razvrstitev žigov na sodih določi osrednja uprava 
za mere. 

' Člen 7. 

Ta pravila dobe moč dne 1. januarja 1932. po raz
glasitvi v »Službenih novinah«. 

S tem dnem izgube veljavnost pravila o obliki, se
stavi in načinu oznamenovanja sodov in o mejah njih 
točnosli od 19. decembra 1928., štev. 1828* (»Službene 
novine« od 26. decembra 1928., štev. 301/XCVIII) z 
izpremeinbami in dopolnitvami od 7. marca 1929.,** 
štev. 1476 (»Službene novine« od 13. marca 1929., 
štev. 60/XXV) in od 31. decembra 1930.,*** štev. 7936 
(»Službene novine« od 16. januarja 1931., štev. l l/III). 

v Beogradu, dne 11. decembra 1931., številka 7707. 
Minister 

za trgovino in industrijo 
dr. E. Kumanudi s. r. 

Banove uredbe. 

118. 

I. No. 11,06/1, 
Objava. 

Banovinski svet Dravske banovine se sestane na 
svoje drugo zasedanje dne 8. februarja 1932. ob 10. uri 
v Ljubljani. 

Predmet zasedanja je obravnavanje banovinskega 
proračuna Dravske banovine za leto 1932./1933. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

1 dne 25. januarja 1932. 
Ban 

dr. MaruŠič s. r. 

119. 
f 

Pojasnilo 
o elastičnih gumah pri motornih vo

zilih. 
Ministrstvo za gradbe je izdalo na osnovi čl. 30. ured

be o zaščiti javnih cest in varnosti prometa na njih z 
razpisom br. 962 z dne 13. januarja t- 1. nastopno 

p o j a s n i l o : 

1. Pod nazivom elastične gume v emialu čl. 30. cit. 
uredbe je treba umeti samo one gume, ki imajo po dol-. 

* Pravila glej »Uradni list« štev. 418/123 iz leta 1928. 
** Pravila glej »Uradni Ust« štev. 117/28 iz leta 1929. 

*** Pravila gle] »Službeni lieti Stey. 63/9 a let«, 1931. 

zini obroča notranji zračni kanal, ki sega prav do pla
tišča. Uporaba, označenih gum je dovoljena do dne 1. ja
nuarja 1935. leta. 

2. Registriranje navedenih gum vrši ministrstvo za 
gradbe. Izkaz dozdaj odobrenih elastičnih gum se po
sebej priobči vsem oblastvom ter se bo tudi v bodoče 
vsaka odobritev pravočasno priobčevala. 

3. Skladno z ministrskim ч razpisom M. G. br. 1492 
z dne 13. januarja 1931.* se smejo uporabljati vse druge 
vrste elastičnih gum, ki imajo zračni kanal v sredini 
profila gume ali navpično na osovino in vse njim slične, 
elastične ?u-me najdalj do d ne 31. decembra 1932. leta. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,. 
dne 22. januarja 1932. 

Po pooblastilu bana 
načelnik tehničnega oddelka 

ing. M. Kraje s. r. 

120. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
IL No. 29.745/1. 

Objava. 
Občina Bistričica, v srezu kamniškem, po pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, . 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Din 30'—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—, ; 
d) od 100.1 sadnega mošta Din 50#—, 
e). od goveda nad 1 letom Din 20-—. ~ 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v LJubljani, 
dne 18. januarja 1932. 

II. No.. 130/1. 

Objava, 
Občina Borovec, v srezu kočevskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem li3tu« v letu 1932. "«ìe* 
•slednje občiske trošarine: " 

a) od 100 1 vina Din 100—, / 
b) od 100 1 vinskega mojtta Din 100-—, / 
c) od 100 1 piva Din 60'—, 
č) od hi stopnje alkohola špirita, žganja, 

ruma in konjaka Din 5—, , '}u;»v 
d) od goveda nad 1 letom Din 25'—, 
e) od goveda pod 1 letom Din lo*—, 
f) od prašičev Din 15—, 

g) od drobnice Din 6—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrat Din 25—* 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine т LJubljani? 
dne 18. januarja 1932. ,,. 

» »Službeni list« št. 70/10 Џ lota 1961, 
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ll. No. 31.391/1. 

Objava. 
1 . Občina' Braslovče, v srezu. celjskem, bo pobirala od 
:dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 

'i^;C) od 100 1 piva Din 50—, 
: . ,^) °d M stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
ïUfl}a in konjaka Din 7—, 

•<ft;-:,jfd) od goveda nad 1 letom Din 15—, 
,.è) öd goveda pod 1 letom Din 10-—, 

f) od prašičev Din 10'—, 
..•'•••'•§) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 15—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
' dne 15. januarja 1932. 

II. No. 1248/1: 
Objava. 

Občina Briga, v . srezu kočevskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1982. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din ,120-—, s 

b) od 100 1 vinskega mošta Din 120—, 
C'c) od ,100 l piva Din 120-—, '. 

č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
nima in konjaka Din 7'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
k àrie 18. januarja 1932. 

• %.$.o. 30.688/1. 

-Ш: Objava. 
Občina Jarše, v srezu kamniškem, bo pobirala oa 

^neva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 
' • a) od 100 1 vina Din 90—, 
"'"' -Ђ) od 100 1 vinskega mošta Din 90*—, 

c) od 100 1 piva Din 25—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, zganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5'—. ' 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 18. januarja 1932. 

H- No. 20.950/1. 
' I - - ! - ' - . ! ! . Objava* 

b: ^Občina Maučiče, v srezu kranjskem, bo pobirala od 
feeva razgUisitve v »Službenem listu« "y; letu 1932. na
slednje občinske trošarine: J 

a) od 100 1 vina Din 100'—, 
y ï>) od 100 1 vinskega mošta Din 60'—, 

c) od hI stopnje alkohola Spirita, žganja, likerja, 
$Mga in konjaka Din 8—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani, 
• • • ( • • • •>•• dne,18. januarja 1932, , 

%$%&mik ; . . . . . "." ' "•••'. 

Objava. 
i^Obclna Motnik, v srezu kamniškem, bo pobirala od 
™«*a -razglasitve v »Slulbenem totu«; v lefti 1982. na-
Цеодје opzltisfcft trqžflJ^»A 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din 30-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 30—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 20'—, 
f) od prašičev Din 20'—, 
g) od drobnice Din 7'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine т Ljubljani, 
dne 18. januarja 1932. 

II. No. 29.344/1.': 

Objava. 
Občina Naklo,. v srezu kranjskem, "bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. да-
slediip :.očinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din IGO—, 
b). od 100 1 vinskega mošta Din 160—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10*—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 25'—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 15'—, 
f) od prašičev Din 15-—, 

g) od drobnice Din 5-—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh "vrst Din 20"—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 18. januarja 1932. 

II. No. 29.827/1. 

Objava. 
Občina Slamnjak, v srezu ljutomerskem, bo pobi

rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1982. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani« 
dne 18. januarja 1932. 

II. No. 30.199/1. : 

Objava. 
Občina Sv. Katarina, v srezu kranjskem, bo pobi

rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—,. 
b) od 100 1 piva Din 30—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 18. januarja 1932. 

II. No. 31.160/1. 

dne 18. januarja 1932. 

Objava. 
Občina Šmartno, v srezu kamniškem, bo pobirala ođ 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 60*—, 
b) od hI stopnje alkohola Spirit^, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din S*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljana 
. ; 'diie Ж januar 1982, 
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IL No. 31.386/1. 

Objava. 
Občina Šušjo, v srezu kočevskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 30*—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—, 
č) od goveda nad 1 letom Din 12-50, 
d) od goveda pod 1 letom Din 7-50. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 18. januarja 1932. 

II. No. 29.613/1. 

Objava« 
Občina Trojane, v srezu kamniškem. Do pobirala od 

dneva razglasitve v >Službenem lislu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

• a) od 100 1 vina Din 150—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 150-—, 
c) od 100 1 piva Din 30-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žgan'a, likerja, 

ruma in konjaka Din 10"—, 
d) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 50'—. 

Kraljevska banska upraya Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 18. januarja 1932. 

П. No. 31.182/1. 

Objava. 
Občina Trzin, v srezu kamnisKem, bo poi/irata va 

dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—, 
č) od goveda nad 1 letom Din 3*—-, 
d) od goveda pod 1 letom Din 1*50, 
e) od prašičev Din 1-50, 
f) od drobnice Din 1*50. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 19. januarja 1932. 

II. No. Sl.190/1. 

Objava. 
Občina Tunjice, v srezu kamniškem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100*--, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100*—, 
c) od 100 1 piva Din 25'—, ,, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, Ekerj?*, 

ruma in konjaka Din 10*-*. : 

Kraljevska banska aprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 10. Januarja 1982. 

II. No. 29.858/1. 

Objava. 
Občina Velesovo, v srezu kranjskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. nâ-
Siednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50*—, 
b) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

nima in konjaka Din 7-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljani, 

dne 18. januarja 1932. •'•-'.-.-S 

II. No. 412/1. i ' 'r ••;"-. 

Objava. 
Občina Vinica, v srezu črnomeljskem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letuj tfÖ£2. 
naslednje občinske troŠartae: ' ' ,|Г \ 

a) od 100 1 vina Din 100*—, •'••£ :v 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likççja, 

run.a in konjaka Din 10-—, . ' .... ;: 

d) od goveda nad 1 letom Din 15-—, •--.••.;•?. 
e) od goveda pod 1 letom Din 5-—, 
f) oâ prašičev Din 10-—, ч 

g) od drobnice Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljani, 

dne 19. fanuarm 1932. '••' 

II. No. 102/1. 

Objava. 
Občina Voglje, v erezu kranjskem, bo pobirala .od 

dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932.' na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 piva Din 30*—, ,,,,.;. 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja likerja, 

ruma in konjaka Din 6"—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 19. januarja 1932. 

II. No. 28.641/1. 

Objava. ; 
' Občina Zakot, v srezu brežiškem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v >SHužbehem listu« v letu 1982. na
slednje občinske trošarine: , 

a) od 100 1 vina Din 70-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 70*—. 

Kraljevska banska npraVa Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 18. januarja 1932. 

II. No. 29.679/1. ' ,rU: 

Objava*: 
Občina Zg. Loznica, v srezu Maribor desni brej#%> 

pobirala od dneva razglasitve,*/ >Službenem listu« v, letü 
1932. naslednje občinske trošarine: v;,;. 

a) od 100 1 vina Din 100«—, V-V»-V. 
b) od 100 1 vinskega inošta Diù 100e—, № :. 
c) od hl stopnje alkohola špirita; žganja, likerja,, 

ruma in konjaka Din 7*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine t Ljab ĵaniji 

dne IB.: jantìa¥ja 1882- -^) 

Izdaja kraljeveka banska, uprava Dravske banovine ; b jen predstavnik iti tìreonik:' Роћаг Robert y LJubljani. 
' Sftka in zalaga: *ßekarna >Uerkur« x Ljubljanî  njen predstavnik; Otmar Mibalek v Ljubljtii. 

"•sffofe* 
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s foâtnina plačana v gotovini. 

1 ÖHÄO 

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

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

9. kos. V LJUBLJAN/, dne & februarja 1932, Letnik III. 
V S E B I N A 

121 Pravilnik dijaškega doma kralja Aleksandra I. v Beogradu. 
122 Pravila o državnih strokovnih izpitih za uradniška zvanja! 
• v poštno-telegrafski stroki. ;..;.-, 

123 NavodUa za poslovanje s poštno hranilnico. 
124 Postopanje glede prenosa lovskega orožja čez.mejo. 

125. Izpremembe pravilnika o kovanju zlatnikov in rrjih dajanju 
v promet1.4 

126. Razglas banske uprave o avtobusnem prOmete 
127. Objave o pobiranju občinskih trošarin v letu 1932. . 
128. Popravek k objavi posebnih uzana za trgovanje г žitoni; 
129. Razne OD jave iz »Službenih novin«. 

Uredbe osrednje vlade. 

121. 

#% Na osnovi § 1. zakona o univerzah in člena 214. obče 
«Jt'/ttuiverzitetne uredbe predpisujem ta-le 

pravilnik 
Ж dijaškega doma kralja Aleksandra 1. 
# ' 
Ф v Beogradu,* 

' -•' v ]"'x'. •'•,'•"'*' . . v •'" ••." ; 

Namen doma ш sredstva." , 

Člen 1. 

V Beogradu obstoji dom za 'd i jake beograjske uni
verze z, imenom >StuVientsM> Dom, Zadužbi r ia : Kralja 
• ^ e k s a a d r a L c . '•••,,•••••• ; ; 

- ••• ••'•• , - . № n & . - . ; • , ' . ; . / . . : • 

Zaščitnik doma jè Nj: t . krâlj :/Àle4ksander ' I., z& 
% m pa Njegovi nasledniki M prestolu kraljevine Jugo
slavije. 

Clan 3. 

Domu je namen, da ^mogoči,neoporečnim-, marljivim 
to sposobnim dijakom beograjske Univerze dostojno sta
j a n j e in hranom : л : ; 

•• ':,', \. •. 'i-.'...É?4à.'i ••'..,;, . '•, , . . . ....:' 
, б<т'še'.vzdržuje':,''•.".';!% "• .'• '.•',',..•' \ ' , . '.'• ,. л 

, a) z denarjem, ki gä пШебпо 4*ßla8ujejö dijaški, spìe* 
№ v dom, na ôtanovaùje in hrano,; 
t " ») ŝ  ;pybdpoìMd' o*z^ve,'Wtiovitì lia m e ^ ; , , 

б) ž âôhodki od žaMv.'konćertoV, ptoâtotvoijnih |>ri-
Wkóv, 'poedìn ih ustanov { Ш и Ш п } in temü: podMöi 

IV 
LA 

ilužbehe. novine kraljevine Jugoslavije< zA$aë, 
lanuaxja Ш2, м St. 18^83» т-;-: 

* " V i 

• •• п . -. ' . • . • • • • • i •••: _ 

' . ' • . • ' . ' • ' • . ' - ' • ' < ' ' ' ' . . Л " : • • . : • • • • ' • • . " • 

Uprava doma. : 

Člen o . " ' • . - . . , 
Dom upravlja upravni odbor, sestavljen iz pred

sednika in največ šest članov. 
Predsednika upravnega o d W a dorila postavlja mi-

"nrater Jza r k : o ^ t o i * - , : ^ ' ^ v'_;;/*;У\"".' :,<-:" :/.'•> /.,/'.;Л; : 
Tiri člane upravnega 'odfjora -doiflà poÄvlja^-iiiirji'- ". 

ôtèr za prosveto iz trojnega števila kandidatov, ki mu . 
jih predlaga univerzitetni senat i imed rednih' in izred
nih profesorjev, ostale tr i pa izmed uglednih meščanov, 
zlasti odličnih prosvetnih delavcv, trgovcev, zdravnikov, 
arhitektov in tako dalje, 

.Mandat traja članom upravnega odbora doma, vštevšT 
tudi .predsednika, t r i leta. Toda minister za prosveto «me 
tudi pred tem-rokom odstaviti pòedine člane upravnega 
odbora in jih nadomestiti z drugimi člani; tem traja 
mandat v tem pr imeru do poteka tri letnega roka onih 
članov, ki šb jih :zamenili. ' -

( -*' !-\ • Č l e n . 6 , "• 

. Clane nadzorstvenega odbora,' tri po številu, po
stavlja minister za 1 presveto - za t r i leta iz -dvojnega šte
vila kandidatov, ki. mu jih predlaga univerzitetni senat 
izmed redaih ; profesorjev,, ali : izmed uglednih; meščanov: 
ClaiU nadzorstvenega odbora^si .izvolijo med seboj ob 
pričetku vsakega leta ali ob 'prioetteu^deja' novega. od? 
bora predsednika. . '.''" '-\ ' ' ". 

• '... ' : Člen .7: 

•'V Ü p r a v d k ä . &<№&, ' tefläöixka, •''âd^'W^e,;.'p ,Téî^c^,..âa- : 

ostalo' pomožno oseb je 'р^а^1ја1 ' "ц1; '^ш ; določaj $Ш&' 
МхШвх'њ'џ*оат?Ша. •':]•'.'. " . ' ' " . ' ' . ' . : ' г ' " " . ' 

: ) ' • • ' • • - Ј " - - < •••• • ' i - - '•<•• • ' . ' • ' ' • • ••/ •'••••' '•• ',.•'-"•' , ( • : " ' - - ? 

-• ^>-<yi-';; V,-:- \ u •лРФ-А-.'-:.. -Vi' - - • ••-•.! ,: v ' : 

Upravni odbor iž*>Sa'minisirajaa фо&ч&п véa *a?> ч 
nejš^viprašanla.••iVaäteä)^v.ftlafiÖ!t.eit'ie'--v odboroj^ečjo 
nesoglasje ob razpravljanju teh" vprašanj. V- 4 a ^ % r i -
m&tih odloča končno, jainistôç za j>rpäveUi. 

h-i > 
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idul^S"^ Člen 9. 
Ob koncu vsakega šolskega leta mora predložiti 

predsednik upravnega odbrra Nj. Vel. kralju poročilo 
o stanju doma. Isto poročilo, popolnjeno s poročilom 
nadzorstvenega odbora o pregledu blagajne, je treba 
predložiti tudi ministru za prosveto in ga nato dati 
natisniti« 

III. 

Sprejemanje učencev v dom 

Člen 10. 
Dom je last Nj. VeL kralja, dan na razpolago za 

nastanitev marljivih in zmožnih dijakov, ki smejo ostati 
v njem samo, dokler to v popolni meri s svojim delom 
ш vedenjem zaslužijo. 

Dijaki, ki se sprejmo v dom, se morajo brezpogojno 
pokoravati vsem veljavnim predpisom o vedenju in redu 
v domu, kakor tudi vsem odredbam, ki jih izda upravni 
odbor, odnosno upravnik doma. 

Dijakom, ki se sprejmo v dom, pa se nočejo pokora
vati odredbam upravnega odbora ali se postavijo zunaj 
doma odredbam univerzitetnih oblastev po robu, se od
reče nadaljnje bivanje v domu. O tem odloči upravni od
bor, ki javi takoj pristojnim oblastvom imena izklju
čenih dijakov. 

Tudi minister za prosveto sme z odločbo izključiti 
iz doma one dijake, glede katerih spozna, da s svojim 
vedenjem ne zaslužijo prednosti, stanovati v domu. Tako 
svojo odločbo izroči minister upravnemu odboru doma 
v izvršitev. 

Člen 11. 
V dom smejo biti sprejeti redni dijâki univerze v 

Beogradu, in to v prvi vrsti državljani kraljevine Jugo
slavije. Razen tega se smejo sprejemati v dom tudi pri
padniki našega naroda izven mej kraljevine, kakor tudi 
ostali Slovani. Prvenstvo imajo oni, ki dokažejo odličen 
uspeh v učenju, ki so neoporečnega vedenja in siromašni 

Člen 12. 

Če se prijavi veliko Število dijakov, se vrši izbera 
odstotno, po številu dijakov, prijavljenih s poedinih fa
kultet. 

Člen 13. 

Dijaki, ki imajo več ko 24 let, ne smejo biti spre
jeti v dom, niti ne morejo ostati v njem. Isto velja tudi za 
dijake pod 24 leti, če so že dovršili eno fakulteto. Dijaki, 
ki so se šele vpisali na univerzo, smejo biti sprejeti v 
dom samo, če so opravili zrelostni izpit z odličnim ali 
prav dobrim uspehom in če izpolnjujejo tudi vse ostale 
pogoje, določene v tem pravilniku. Samo izjemoma smejo 
biti sprejeti v dom tudi slušatelji, starejši^ od 24 let, ki 
pa' nimajo več kot 25 popolnih let starosti; o tem odloči* 
minister za prosveto. 

Člen U " . 

Obenem s prošnjo, v kateri mora dijak pismeno 
izjaviti, da bo povsem spoštoval predpise tega pravil
nika, odločbe upravnega odbora in odredbe upravnika 
doma, mora dijak, ki želi biti sprejet v dom, priložiti: 

a) indeks, po prvem semestru pa tudi izpričevala o 
pismenih delih in vajah v seminarjih, institutih, in labo
ratorijih, o kolokvijih ÌQ fi jiwtWh. ЛПГАvijakih y zakon» 
e b e n НОЈШа 

9. kos. 

b) potrdilo o siromašnem stanju roditeljev, potrjeno 
po pristojnem oblastvu, če se želi prijavitelj koristiti z 
olajšavami za siromašne dijake; 

c) potrdilo p zdravstvenem stanju, ki ga izda prijav-
Ijencu zdravnik doma. 

Člen 15. 

0 prošnjah dijakov, ki žele biti sprejeti v dom, odlo
ča upravni odbor. Preden odloči o tem, kateri dijaki se 
sprejmo, ni dovoljeno nobenemu dijaku, stanovati v 
domu, niti.v njem, tudi ne samo začasno, prenočevati. 

Člen 16. 

Dijaki siromašnega stanja plačujejo za popolno 
vzdrževanje (stanovanje, kurjavo, razsvetljavo, pranje 
in hrano) po 450-— dinarjev na mesec, ostali pa pla
čujejo po 600-— dinarjev na mesec. Denar je treba po
ložiti vnaprej ob pričetku vsakega meseca 

Člen 17 

Dijak, ki je sprejet v dom, sme ostati v njem samo, 
dokler ustrezajo njegov uspeh v učenju, njegovo izpol
njevanje obveznosti proti domu in njegovo vedenje per 
vsem predpisom tega pravilnika. 

člen 18. 

Dijak prestane biti član doma: 
a) če se pregreši zoper predpise Člena 10. tega pra

vilnika; 
b) če ne dela v seminarjih, institutih in laborato

rijih; če ne opravlja pravočasno kolokvijev; če ne opravi 
lja izpitov v zakonskem roku, in to vsaj s prav dobrim 
uspehom ; 

c) če ne plača do desetega dne v mesecu vsoto, do
ločeno za stanovanje in hrano; 

č) v vseh ostalih primerih, ki jih odreja ta pravilnik. 
Dijaku, ki,za stanovanje in hrano določene vsote 

ne vplača pravočasno, se sme po desetem dnevu v. mese
cu pustiti še rok za vplačilo največ petih dni; nato mora 
dijak oditi iz doma. Štipendistom je določiti rok glede, 
na dneve, ko dobe. štipendijo. 

Člen 19. 

Dijaku, ki pokaže slab uspeh v učenju, da upravni 
odbor rok 14 dni, da odide iz doma. Oni dijak, ki se pre
greši zoper predpise člena 10. tega pravilnika ali ki ga 
kaznuje sodišče za slušatelje zaradi disciplinskih kazni
vih dejanj ali golicijskih prekrškov, mora oditi iz doma 
v 24 urah. " • 

rv. ' • 
Ofofo odrefdbe. 

Člen 20. 
Vsi prostori doma, razen onih, ki so določeni za 

upravo, so namenjeni izključno dijakom, ki &o sprejeti 
v dom, 

V domu ne smejo obstajati nobene organizacije ali 
društva, Kdor se pregreši, zoper to odredbo, se kaznuj» 
z odpustom iz doma. V domu ne smejo stanovati niti-ee 
hraniti, če tudi le za najkrajši čASj oaebej ki nit4ù ölao» 
dûffîfl* 
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Člen 21. v . 
Vsak dijak, bodisi da vstopi v dom prvič ali da se 

vrača vanj po šolskih počitnicah, • se mora javiti osebno 
pri upravniku doma. Istotako se mora prijaviti upravi 
vsako odsotstvovanje iz doma. Kdor zapusti dom brez 
prijave, izgubi mesto, v njem. 

Člen 22. 

Med velikimi šolskimi počitnicami je dom zaprt. 

. . . • # . 

, Ж : Ј •"•: 

i;;5" 

Člen 23. 
Upravnik doma razporeja dijake po sobah. Ima pra

vico premeščati dijake iz ene sobe v drugo, ko zasliši 
predhodno one, ki se jih izprememba tiče. Dijaki ni
majo pravice sami menjati sobe. Prekoračitev teh pred-' 
pisov ima za posledico kazni iz člena -34 tega pravilnika. 

Člen 24. 
V svojem načinu življenja, vedenju in delu se mora 

dijak Mirati, na tovariša, ki je ž njim v isti sobi in s 
katerim m'ora Živeti v slogi in prijateljstvu. To velja ?.a 
vse dijake v domu glede medsebojnega občevanja. Ce 
nastanejo med dijaki spori, razpravlja o' njih v prvi 
vrsti upravnik, potem pa organ, ki ga za to odredi uprav
ni odbor. 

Člen 2ó. 
Dijake je dovoljeno obiskovati samo ob urah, ki so 

/za tò. posebej določene, in samo v pros.torih, ki so za ta 
fcûàmen odrejeni. Medsebojni poseti med dijaki, ki BO 
plani doma, so dovoljeni samo, kolikor ne motijo dela 
>'in odmora drugega od dveh, ki stanujeta skupaj v sobi.' 
.vPosetniki doma se morajo ravnati povsem po notranjem 

redu v domu. Za to jamči in odgovarja oni dijak, ki obisk 
sprejema. V skrbi za varnost, red in čuvanje dobrega 
ugleda doma »me upravnik prepovedati poed/inim ose
bam vstop,v dom. 

Člen 26. 
Dom se odpira poleti ob šestih, pozimi ob sedmih 

zjutraj. Zapira se poleti in pozimi ob enajstih zvečer. 
Od enajstih zvečer do -ene ure po polnoči odpira vrata 
vratar in mora pokazati dijak, ki prihaja, če to vratar 
zahteva, izkaznico doma, ker ga sicer ne pusti v dom. öd 
dijakov, ki se večkrat žakesnijo, ima upravnik pravico 
zahtevati, naj mu pojasnijo vzrok poznega vračanja v 
dom, in-«me-predlagati upravnemu odboru, naj se od
puste :iz;4oima* če ne; obrazlože zadostno, zakaj so se 
zakésnili. 

Po eni uri po polnoči ,ee ne sme pustiti, nihče v 
dotoj-Veako vstopanje v dom po drugi poti, ko so glavna 
,vrata zaprta, ali prihajanje v dom v pijanem stanju se 
.kaznuje z odpustom iz doma v 24 urah. - > ; 

u- ..• .'.'•:' ••.-•' : .člen 27,. -:

 v ' : 

Poleti ob 6. uri pozimi ob :7. uri zjutraj se daje 
znamenje, da je treba vstati, in do 7., odnosno 8. ure 
mofajö'biti vài dijaki iz postelj. Med 7., odnosno 8. uro 
zjutraj injured 8. uro zVeČer ne sme ob delavnikih nihče 
ležati v postelji, razen bolnih dijakov, ki so kot taki 
prijavljeni upravniku. Nočni počitek traja od 94 ure 
zvečer do 6., odnosno 7. ure zjutraj in ga ne sme nihče 
kakorkoli motiti; V domu mora vladati luđi podnevi. 
Polrebni дајг, za,.učenje,,,2a sviranje in petje je določen 

'•'?** Pd 12, do. 3, ure p o l d n e in рД 7. do:8» ur« sveče* 

ob delavnikih, ob nedeljah pa od poldne do 6. ure zve
čer. Prekrvitev teh predpisov ima za posledico kazni 
iz člena 34 tega pravilnika. 

Člen 28. 
Noben dijak, ki stanuje v domu, ne sme ovirati red

nega zračenja in pospravljanja sob. Nasprotno je vsakdo 
dolžan skrbeti, da se vrši eno in drugo v zadostni meri. 
Dijaki morajo paziti na to, da je v sobah vse čisto in v 
redu. Potniške torbe, košare, zaboji, škatle itd., prav tako 
tudi perilo in druge stvari morajo biti na svojem mestu. 
Pod posteljami ne sme biti nobena stvar. Obleka i n obu
valo se sme čistiti na kraju, ki je za to določen. Prekrvi
tev teh predpisov ima za posledico kazni iz člena 34 
tega pravilnika. 

Člen 29. ' 
Vsak dijak, ki stanuje v domu, se: mora izogibati 

vsega, kar bi moglo povzročiti škodo nâ poslopju, nje
govi opremi, inventarju in gospodarstvu doma vobče. 
Ker je predvsem neobhodno potrebno, da ostane po
slopje suho, je najstrože prepovedano razlivati vodo 
zunaj mesta, ki je za to določeno. Prepovedano je igrati 
se s predmeti, ki se. radi : vnamejo, kuhati v prostorih 
doma, kvariti zidove z zabijanjem žebljev, obešati slike, 
čečkati po stenah ali mizah itd. če se kdo pregreši zoper 
te odredbe, ima to za posledico kazni iz člena 34 tega 
pravilnika po velikosti krivde. 

Člen 30- . ' . , ' 
Vsak dijak, ki je sprejet v dom, mora ugotoviti pri 

vselitvi v sobo vse nedostatke v ureditvi in inventarju 
njemu dodeljene sobe in jih mora pismeno priobčiti 
upravniku doma. Inventar sobnih stvari mora biti raz-
obešen v sobi sami na vidnem kraju, upravnik doma 
pregleda od časa do časa, zlasti pa, kadar dijak povsem 
zapušča dom, v kakšnem stanju je soba. Škodo, storjeno.. 
z nepazljivostjo, mora povrniti oni dijak, ki jo je povzro
čil; če se ne ve, kdo je povzročil-škodo v sobi, jo plačata 
oba dijaka, ki v njej stanujeta. 6kodo, storjeno v skupnih 

prostorih, morajo plačati vsi dijaki, ki stanu je jq v domu, 
in vzeti nase po enakih, delih. Zato mora položiti vsak 
dijak, ko vstopi v dom, pri blagajni doma sto dinarjev 
za take primere; to vsoto mora dopolniti, čim se zmanj
ša do polovice., Ko odide dijak iz doma, mu mora vrniti 
blagajna ostanek neporabljene, vsote, ki jo. je bil položil 
za povračilo Škode. Skoda, storjena zlonamerno^ se kaz
nuje z. odpustom iz doma.! - i 

• Člen 31. 

Pomožno osebj©; doma je neposredno podrejeno 
upravniku, ki-določa vsaki zaposleni osebi vrsto in obseg 
dela. Dijaki se v to ne smejo vtikati, niti smejo karkoh 
ukazovati. Pritožbe dijakov proti osebju in osebja proti 
dijakom rešuje upravnik doma. Vedenje dijakov proti 
pomožnemu osebju in organom uprave mora biti; v vsa
kem pogledu dostojno olikanega in omikanega človeka. 

Vsi dijaki, ki stanujejo v domu, morajo imeti na 
unni tudi zunaj njega vselej svoj ugled in visoki, ugled 
doma. Kdor se pregreši .zoper to odredbo, se kaznuje z 
o&puetora ià doma. ,' 

Člen 32. ' 

Nadzorstvo nadObsevanjem.domačega peda V dtwiai 
je poverjeno pisédveern: upravniku, ki ima kot uradni 
zastopnik ugravnega odbora in izvrševalec njegovih od-
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ločb pravico do neposrednega nadzorstva v vseh prosto
rih doma. Nadzorovanja po članih upravnega odbora, čla
nih nadzorstvenega odbora in upravnika aoma ne soie, 
nihče ovirati. Vsako nasprotovanje v tem pogledu ima 
za posledico kazni iz člena 34. tega pravilnika. 

Člen 33. 
Vsak oglas, ki se izobesi v domu, mora imeti vizo 

upravnika doma. Sestavljanje in Širjenje okrožnic ali 
letakov kakršnekoli vsebine v domu ima za posledico 
kazen odpusta iz doma v 24 urah. 

- Člen 34. 
Prekršitve predpisov o redu v domu se kaznujejo: 
a) z opominom po upravniku; 
b) z ukorom po upravnem odboru, in 
c) z odpustom iz doma po odločbi upravnega odbora 

ali ministra za prosveto. 
V. 

Higienske odredbe. 
Člen 35. _. 

Vsak dijak, ki stanuje v domu, mora dopustiti, da 
ga pregleda zdravnik doma, kadarkoli to uprava zahteva. 

Člen 36. 
če se ugotovi z zdravniškim pregledom, da je obolel 

dijak, ki stanuje v donra, za nalezljivo boleznijo, se 
pošlje bolnik takoj na zdravljenje na ustrezno univerzi
tetno kliniko ali v občo državno bolnico. Da se more 
tak dijak vrniti т dom, je treba, da ugotovi zdravnik 
doma, da je zdrav. > 

. '., Člen 37. 
. ;-.' če/Be ugotovi z zdravniškim spregledom,'da preti 
domu nevarnost/ da' se razfifi naïézïjiva bolezen v Véci 
jem obsegu, predlaga zdravnik doma, ki je član uprav
nega odbora, naj se dom zapre. 0 tem odloči upravni 
odbor doma, odobri pa to minister za prosvetd, 

Č l e n 3 8 . • ' , / \ -:•:;''-.:..'.' 

Vsak dijak, ki oboli, se mora takoj javiti pri uprav
niku doma; če tega ne stori, mora to storiti oni, ki sta
nuje z njkù y iati sobi» 

.-. . ; .'•.!••;, • ; č l e n 3 9 » -;:'•.••'.•: ••>•••• : • i - • - • . - . • • 

Dijakî  ki stanujejo v dömu^ morajo riaziti 'ha 'čisto
čo v svojih sobah kakor tudi v ostalih prostorih zgradbe. 
Zlasti je prepovedano pljuvati na tla^ ne*-paziti na čiL 

stoöo po straniščih, nositi na vrt'posteljne odeje" in pre
grinjala, puščati po sobah umazano oblekaiti perilo in 
kaditi brez privolitve drugega dijaka, ki stanuje v isti 
sobi ZdravniSko izpričevalo*,' Ш ga predloži dijak za 
dokaz, da. ima nezadosten, uspeh У, učenju'..zaradi bolezni, 
se mòra prèdìózlti Še mèd .tìóleznijò. in mora;:bitì po-, 
trjëno po »fravnlku doma. /';'.г..'г';".\. ''-.'., ,-,'' :.'...'; ;' 

. ' . / . - • • • : - у &.ВП. 40.•>:..;". • > . • ' - . •-; .< 

Podrobnejše predpise o redu v^dotou toda upravni 
odbor dotta. , : •••:;•'"• •/['•'•': •.•-"'•.•" "•:; 

: /•• v ' Č i e t f 4 1 . ' .•'":-•' •; >/ ' • ') 

Ta pVtfrifoiik dòM ; obvezno 1поб, ko èé razglasi v 
>Shii^eMn .novinaitč ; ^,/ > . r •! •.?•:.•>!. •,<•• --,^ 

Tedaj prestanejo veljati vsi doeedéaft; predpisi ö 
upravljanju dijaškega doma kralja Aleksaiüdxa I. v Beo
gradu. •,.:v-;-'1 •.;••• 

..... V Beo^ad^ due 1Д_ јапцагја 1932^ P. br. 1350.: 

'>'••:• •.:•• R . ' r i r ,-; ' ' Mmietier-s» pBosveto 

122; 

Na pod9tavi §§ 14. in 260. zakona o u r a d n i k i h z d n e 
31. marca 1931. p r e d p i s u j e m ta-le 

pravila 
o državnih strokovnih izpitih za urad
niška zvanja y postno - telegrafski 

stroki.* 

I. Splošne odredbe. 

. ' Člen 1. . 
~ uradniški pripravniki 9e .smejo postaviti na urad
niško službeno mesto v poštno-telegrafski stroki, ako 
predhodno opravijo državni strokovni, izpit po teh pra
vilih (§ 12. in 14. ur. z.).. 

Isto velja za podoficir je in zvaničnike, ki bi se po
stavili na uradniško službeno mesto (§ 8. in 66. ur. z.). 

Poštno-telegrafski uradnici, v stroki po odst. 2. § 45. 
ur. z. lahko dobe administrativno, računsko in tehnično 
zvanje, ako predhodno opravijo dopolnilni izpit po čl. 9. 
teh pravil. , ' 

Člen 2. 
Namen državnega strokovnega izpita je, da se ugo

tovi, pozna li kandidat zadostno splošno državno, poseb
no pa jioštno-telegrafsko organizacijo in administracijo 
in je li' zadosti izvežban za službene posle, ki spadajo y 
poštno-telegrafsko stroko. 

I I . I z p i t n i p r e d m e t i . •.>>••'.";'•• 

Člen 3. 
Predmeti, ki se izprašujejo pri državnem strokov- , 

nem izpitu, se dele na pet skupin: 
Administrativno (A) 
Poštno (B) 
Telegrafško-telefonsko (C) ' 

'••'' Tehnično (D) in - ••>; •••!•'..'...' 
Račutisko-biagajniško in, ekonomijo ' (E)* >'•'•. ' ' 
Po skupinah so predmeti ti-le: :.-;.•••;/ 

'v..•••..• .-• Skupina A: '•• ', ,":,- ...;!,' —/ 
l.< Ustava kraljevine Jugoslavije; ..>•.'•.>!..:.•••• 

' . 2 . г а к о д o uiôditvi? v r h o v n e državne u p r a v e ; ' i .- ^-' 
,"•"•.:' .3. zakon o nazivu in razdelitvi kraljevine nanipravni 
•na področja; ;<MwriA<.i 

4 zakon o : b a n s k i upraviç i' ; \> ; i ,: ;» <:'•!•' 
J 5i ustroj fflinistrslvaza prdniet i posebnopä'poStno«ii> 

telegrafske uprave; • '••' ' .-.tv; •':.. .:•;:'.:\ ;• ' 7 
6. ustroj poštne hranilnice; S •! : ! . ; , ;•: .i; i 

;. 7. zakon o pošti, telegrafu in telefonu; 
\- . . 8. pravilnik o delokrogu. in pristojnosti direkcij 
poŠte in telegrafa; - .. : ' , 

9. pravilnik o.pogodbenih državnih poštah;,; .,', -̂• -ш 
', 10. pravilnik o orgatiizairiji.Jelegrafs^^ 

.te^^'elu^.é;pri, 'toeï^ah'.!poife fn,4eïejgfafaj'; -^,. (гд< ? ' ^ 
. 11.pravilnik o âodatkih za terenska, delà;'^ ' .' '•"''!.,';?, 

12. zakon.0 občehl .ûpiaynem postopku; ;. ' ;!..%,'./V''-f.T>-
... 1Ж zakon o.državlj^tvu;.'; ''-'v'"V,?'''f^lfik 
.14. ^on'O/Orgaoizàòiii'fìnàii^'-tipravef '.'/' .~*V- '»Г 

* »Službene novinoAkraljevipe Jugoala^iie^ 'i'&iß&m 
24^-.de<»rûbral931a.gt.'301/Xpl3^7^ l •-:Ì»-'>.'. •!•,'«&Ш 
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15. zakon o notranji upravi; 
16. zakoni in uredbe o ustroju ostalih ministrstev; 

. 17. zakon o uradnikih; 
18. uredba o povračilu potnih in selitvenih stroškov; 
19. uredba o draginjskiu dokladah; . 
20. ostale uredbe in pravilniki, ki izhajajo iz zakona 

o uradnikih <o kontraktualnih uradnikih in dnevničarjih, 
0 službenem stanju i. t. d.); ' 

21. zakon o državnem svetu in upravnih sodiščih; 
22. zakon o poslovnem redu pri državnem svetu in 

upravnih sodiščih; 
' • 23. kazenski zakon — glave 2/1 in 2, 9, 12, 13, 18, 

W. 22, 27/1 in 28; 
- , 24. kazenski sodni postopek (vložitev tožbe, pravni 
.'lèki; pi^avomočnost razsodbe, izključitev in izločitev v 

zvezi z disciplinskim postopkom, pomilostitev); 
» 25. državljanski zakonik in državljanski sodni posto

pek — odredbe o pogodbah; 
26. zakon o zavarovanju delavcev; ' • • . 
27. zakon o tisku. : . ' . . ' . 

';. ",, Skupinà'B: 

\:i 'i, ; 1. Pravilnik za notranjo poštno službo: 
.-o 2. svetovna poštna konvencija in pogodbe s pravil-

.^iiki o njihovem izvrševanju; •••.•• 
;'!.;;:. 3. poštno-carinski pravilnik; •' ..: • ' . . ' . : 
| !;л " 4. pravilnik za hranilnično in čekovno službo pri 

poštah; . ,..'," '• / ' _. : 

6. pravilnik o zakupodaji in vršit vi prenosa poštnih 
;ošiljk na suhozernskih potih; , 

6. pravilnik o delu v ambulantnih poštah; 
;4&-'; 7- pravilnik o poštnem avtomobilskem orometu; 

!>*:«•' 8. pravila, o občinskih'poštah ; . . .'. . - ..-... 
%$t- 9. poštna tarifa in ••• '. '.'',_' 

10. poštna geografija, • '•,:••;;•, 

Skupina C: • ..:••', -\-

1ШШ>\ 1. Pravilnik o telegrafski službi v notranjem pro-

"•-•'л - j ; h,.2., pravilniko;telefonski.službi 4notranjem prometu; 
*••••• ••••-•L>: 3- т е ^ п а г ° а п а telegrafska konvencija s. pravil-
P r - ™ n ; . " • . . . , . . . ' ; • • l • 

' ! " , . 4. mednarodna radijsko-telegrafska konvencija s 
P#aviMkôm; •'. '..-'• - ' <" ,-

j : * , 1 . ; . . 6- pravilnik o'sprejemnih radijskih aparatih; 
'0-'-'- .-rii.'l:,•%.' manipulacija :z, Mprsejevim aparatom (oddajanje 

; $£ ' ^ sp re j eman je ) . -.,.. -.'•'. ' • • • , . • ' . / 

^Џ'\уу • -Skupina D: '•'• ".''-'i ' 

и'-'гШ. v t , Aparati m centrale za žično, in brezžično tele' 
Ш>:<т№ЖЏ(*ти: ....;.;. ;;:.,;. ;\ ; ;..;:,.; •. •.-:.; ' 
pv--•'.'•' , &" telegrafske in telefonske "instalacije;, ••_'., 5. 
ffl'.'iw г̂ Pröizkug.anje telegrafskih in telefonskih- aparatov; 
%>•/' • ••Af/'^râïei^evià'-,vi^rzeyànie- tei'ég'rafsTtO-feiefdnskih 
Ш-ЈфГоа* ,. -v.. •.•••'•.-"• '•••'•• • •'•- '•'<-' '-•"•• . " ^ л -

sprogv 
Б. polaganje in vzdfževatije kablov; 

^ I .6, poznanje telegrafskega in telefonskega materiala 
« ' ' '» iapasatöv-^пјш preizkušanje; ' - -'. • • > V° 

y : -7. zavarovanje napfav4 šibkega toka: préd-jâkim 
• ^ » m ; - - ' - i > . - " ; v ; v ' ? . ~->:'^\''••<:--:•- ••• : i y • .•••••;<• «• ":• ; • • ' • . 

<* r^l.^PReiBkuSfttÖe -tejlegrafskorteléf Onskih prog ter ugCK 
ч «здцапје in•odsttahj.eyänje napak; ••••'•:'-. - "i". : j ' :; 

^ I v ^ S ^ ^elegiafšfein »telefonska merjenja^,'г^ • '.•'.•' e-,. :'. 
**••••"• 10. poznanje in vzdrževanje elektrika•'••'éii&fcgÉ&wr 

• I;:: 
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..- : Skupina E: 

1. Zakon o državnem računovodstvu s pravilnikom 
o izvrševanju oddelka »B«, pogodbe in nabavke; 

2. pravilnik 6 delu odseka računovodstva ministr 
stva in specialnih računovodstev; 

3. zakon 0 glavni kontroli; • 
4. pravilnik o delu krajevnih kontrol in komisarjev 

za izredne preglede; .." ]..:-, '•• 
' 5. zakon o neposrednih davkih; 

6. zakon o taksah s pravilnikom; 
7. pravilnik .o poslovanju z denarjem pri poštah, 

telegrafih in telefonih; . 
8. blagajniška služba in. računopoiaganje; 
9. obračunavanje'z inozemskimi poštno-telegrafsko-

telefonskimi upravami; 
' .' 10'. predpisi v ekonomski'službi ;. 

11. pravilnik za, napravo obračuna med postno hra
nilnico in upravo pošte in telegrafa.. . '> 

•' Clen'W-" •' • '-['^У, ..,. 
V stroki po odst..3, § 45, ur; z. se.opravlja :izpit za 

administrativno, ali : za tehnično, službo. " . ',< 5 ••••• ' r 
Za administrati,vno službo opravlja uradniški pri

pravnik izpit iz tehle; predmetov; •.•••;. ••'.•••:•. ' !••:• 
iz skupine A: vse; , 
iz .sknpine ;Bs,.yse; .' .-.'•'.•': " 
iz skupine ;GÎ :'.v8.ë;;;-' •:-;•/ • ..:'-•"•••'' .•.'•".•"•. 
iz skupine; D: l.,,'.2ï, 10.; ••';./ л • .' "-
iz skupine E:>vse; ; •- • ; . , • ,-
Predmeti iz skupine D se; izprašujejo poleg pred

metov iz skupine C. 
Za tehnično službo uradniških pripravnikov se 

opravlja izpit i? teh4e...|)fednjetóyf ^ : f ; 1,^,^-1 .-.-m 
.:-. iz skupineАЛ;п1>«а< 3'urÌK5^ *7.j 8̂ î ^fìfytfy:il\ 
18., 19., 20., 21., 23., и'.,-^Т^-у.----г-:ХГЛ-.-,-.?; ,., _', 

.-, iz skupine,B:-.l.,= 7.;;-' •• ..• \'-,,--\yv': 

iz skupine C: vse; 
iz skupine D: vse; • 
iz skupine E : 1., 2., 3;, 4, 6., 10. 
Predmete iž skupine-B izprašiije' člau komisije za 

skupino .E. i-:-- : • •••• :•<•'•(•• ] . . •" 
''•'•','••• :- :_ '•.-"• Č l e n Г ' * ; - ' - " '•"; •" [ ' : "•" ' ; 

V stroki po ođst. 2. § 45. ur., z.i se, opravlja izpit al! 
za poštnortelegrafs.ko ali za tehhiSao službo-V ( ^ 

• Za poctho-telegrafeko'službo, opravlja uradniški pri
pravnik izpit iz iteh-le",predmetov: , . v , • • ,1 • 

iz skupine' A: 1., 2., 3., è., 6., 7.,"8., §.,10., Ì7., 18.,: 

19., .20., 21. in 23.; - . ; . . . 
iz skupine B: vse;. • '."'•''•';• v 

•iz akupineiC^-jV^e;.: • • ; ; ' '•!:•. J- -C i^::~--- •!:.'. • .-
•--;izskupine••-B-: 1.,:2^'в*, IO;;..-.;'-.--;- v .,.-,••• •'•,-••:. 

•••••• iz -skupine Ћ* 1., 8ik.'4t, П.,г1*г:&,.-.Т№,, .c ,-..,• 
.. -Predmete".;iz 9kupiue Đ iaprašuje <Н«п.-komisije, za 

;' skupino C, predmete iz skupine È\pa'ii^rašujejoif öiam 
za skupino A, B, C. -

Za tehniško službo-opravlja uradniški pripravnik 
-izpit iz teh-le predmetov: 

: c a m p i n e ; A r i . , ^ ' 6 4 7 . ^ « i y Uti&lU 17., Ш( ÏS., : 

iz^ökupine B: 1., 7.: (predmet pod, 1. v zmanpaÄem. 
o b s e g a i - 7 ' v •<»: ?<!;n:: :•- ' . ^ • ' • . ž - f^ r -'-.i •"•->• •-.•£'•••. 
< ' . iz'skupìhe'C: 1;, Sj^fc;'-' 4., Ш là 6.' (predmete pod 

3. M;4., v'znianjšanem: .obsegu)^ ..;.' C • , . ' : . ; : 
iz èkupine D: vse; • ''••*>-;••." ; • ; " - ' " " ' 

vm. 
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Ta izpit opravljajo uradniški pripravniki z dovrše
nim elektrostrojnim odsekom srednje tehniške Sole. 

Predmete iz skupine A pod 1. in predmete Iz sku
pine E pod 1., 3. in 6. izprašuje član komisije za skupino 
A, predmet iz skupine B pod 7. in predmete iz skupine 
E pod 10. pa izprašuje Clan komisije za skupino D, 

Člen 6. 

V stroki po odet. 1. § 45 ur. z. se opravlja izpit ali 
za poštno-telegrafsko ali za tehnično službo. 

Za poštno-telegrafsko službo opravlja uradniški pri
pravnik (zvaničnik, podoficir) izpit iz teh-le predmetov: 

iz skupine A: 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 17., 18., 19. in 
23. (v najpotrebnejšem obsegu); 

iz skupine B: vse; (predmete pod toč. 2., 5. in 7. v 
najpotrebnejšem obsegu) ; 

iz skupine C: vse; (predmete pod toč. S. In 4. v naj
potrebnejšem obsegu); 

iz skupine D: 1., 2., 8. in 10. (v najpotrebnejšem 
obsegu); 

iz skupine E: 1., Џп 4., 6., 7., 8. in 10. (predmete 
pod toč. 1., 3., 4. in 6. v najpotrebnejšem obeegu); 

Predmete iz skupine D izprašuje Član komisije za 
skupino C, predmete iz skupine E pa izprašujejo ulani 
za skupino A, B, C. 

Za tehnično službo opravlja uradniSki pripravnik 
(zvaničnik, podoficir) izpit iz teh-le predmetov: 

iz skupine A: 1., 2., 5., 7., 8., 10., 11., 17., 18., 19. 
(predmete pod točkami 1., 2., 5., 7., 8., 17., 18. in 19. v 
najpotrebnejšem obsegu); 

iz skupine C: 6.; 
Iz ekupine D: vse; (predmete pod točkami 3., 5., 6.. 

7. in 9. v najpotrebnejšem obsegu); 
iz ekupine E: 1., 6. in 10. (predmete pod toč. 1. in 

6. v najpotrebnejšem obsegu). 
Predmeti iz skupin C in E se izprašujejo skupno. 

Člen 7. 

Za prehod iz nižje uradniške stroke v stroko po 
odst. 3. § 45. ur. z. se opravlja izpit: za administrativno 
službo iz vseh predmetov skupin A in E, za tehnično 
službo pa iz vseh predmetov skupin C in D, brez ozira 
na prej opravljene izpite. 

Za prehod Iz nižje uradniške strofe v stroko po 
odst. 2. § 45. ur. z. se opravlja izpit v celoti po 51. 5. teh 
pravil brez ozira na prej opravljene izpite. 

člen 8. 

Za prehod iz druge stroke državne službe, Iz samo
upravne ali iz kontraktualne službe v poštno-telegrafsko 
službo se opravljajo izpiti v celoti po 81. 4., B. In 8. teh 
pravil, V kolikor dotična oseba ne bi bila oproščena 
opravljanja izpita po § 85. ur. i. 

člen 9. 

V stroki po odet 2. 8 15. ur. z. ee lahko opravliajo 
dopolnilni izpiti za administrativno, računsko in tehnično 
službo. 

Za prehod v administrativno službo se opravlja: ; 
is skupine A: 4., 11-, 12., 13., 14., 15* 18., 22„ 24., 

25., 26., 27.; 
iz skupine É: 1., 2., 3., 4.; 5. 
Za prehod v ražu^k^aluflp ispptavjfo:fV. 

iz skupine A: 11., 14., 18., 19., 20., 25., 26.; 
iz skupine E: vse. 
Za prehod v tehnično službo se opravlja: 
iz skupine A: 10. in 11.; 
iz skupine D: vse; 
iz skupine E: 1., 3., 6., 10. 
Predmeti iz skupin A in E se izprašujejo skupno. 

III. Izpraševalne komisije in njih delo. 
Člen 10. 

Državni strokovni izpiti se opravljajo pri ministrstvu 
in pri direkcijah pred komisijami, katerih člane imenuje 
v pričetku vsakega leta minister s svojo rešitvijo. 

Za vsako skupino ве imenujeta vsaj po dva člana. 
Z istim odlokom se imenuje zapisnikar in njegov 

namestnik. .: ':•' 
Členil. • • • > • • . 

Pred izpraševalno komisijo pri ministrstvu oprav
ljajo izpit vsi kandidati za zvanja v strokah po odst. 2. 
in 3. § 45. zakona o uradnikih, kakor tudi oni kandidati 
za zvanja v strokah po odst. 1. § 45. ur. z., ki so postav
ljeni pri ministrstvu. 

Ostali kandidati za zvanja v strokah po odst. 1, § 45. 
ur. z. opravljajo izpit pri pristojnih direkcijah. 

Izpiti se opravljajo ločeno po strokah.. 

* • Člen 12. 
Z rešitvijo ministrstva, odnosno direktorja se določi, 

kdaj in kje bo kak kandidat opravljal izpit in kdaj bo 
ta ali oni član v komisiji. 

Člani komisije in kandidati se morajo o tem obve
stiti najmanj deset dni pred določenim rokom za oprav
ljanje izpita. • . 

člen 13. ; • .'. 

Po činu najstarejši član komisije je obenem tudi 
predsednik; zapisnikar dela pri Izpitu pa po njegovih 
navodilih. 

Člen 14. ,, 'i! ' ' : 

Izpit je usten in javen in se mora za določene kan
didate končati istega dne. 

Vprašanja pri izpitih se dajejo pismeno na listkih, 
katerih mora biti najmanj dvakrat toliko, kolikor Jé kan
didatov, ki jih izžrebajo. 

Iz vsake stroke inora biti na vsakem listku najmanj 
. deset vprašanj. Stavljena vprašanja morajo biti taka,, da 

se more iz odgovorov/ nanje presoditi obče znanje ;kait* 
didata dotične skupine* 

Ista vprašanja-se ne smejo ponavljati za ostai« kan
didate, ki se Istočasno izprašujejo. v 

Člen 16, 
Odgovore kandidatov na poedlna vprslanja eeeaïj» 

vjl člani komisije. . 
Pri odločevanju o uspehu izpita se rešuje dvoj« 

vprašanj: je-li kandidat opravil izpit ali ne, in aio ga Jo» 
kakšno oceno je zaslužil. Pri reSitvi teb vpralanj odio» 
čuje večina; бо so glasovi enako razdeljeni, odloČi gl«* 
predsednika, • 0 

Ocene, soj, oMteflj gras АФжЈџ dâhejr« - ."-- -'• sS 
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0 uspehu izpita se sestavi za vsakega kandidata za
pisnik, ki ga podpišejo člani komisije in zapisnikar. 

Uspeh izpita priobči predsednik kandidatu takoj, 
objavi 5 e tudi v »Vestniku« in vpiše v uslužbenski Ust. 

IV. Pri i ave za izpit in nostoDek. 
. Člen 16. 

Dr savni strokovni izpit sme kandidat opravljati po 
končanem drugem letu pripravniške sJužbe, od tega 
mora bili najmapj eno leto zaposlen v poštno-telegrafski 
stroki (§ 13- in 15. ur. z.). 

Dopolnilni strokovni izpit v stroki po odst. 2. § 46. 
u r z se lahko opravlja tri leta po opravljenem izpitu 
г а poštno-telegrafsko službo po predhodni odobritvi mi
nistra 

Zvaničnik, ki ima šolsko izobrazbo za uradnika « 
stroki po odst. 1. § 45. ur. ž., lahko opravlja izpit po.kon
t n e m tretjem letu zvaničniške službe v poštno-telegraf
ski stroki (§ 66"ur. z.). 

Zvuničnik, ki nima šolske" izobrazbe zà uradnika, 
sme opravljati izpit za stroko po qdst. t. § 45. ur. -z.-, po 
dovršenih desetih letih neprekinjene in dobre zvanični
ške službe na delu v poštno-telegrafski stroki (§ 8. ur. z.). 
Temu je za opravljanje izpita potrebna predhodna odo
britev ministra. 
, Podoficirji morajo 'opraviti izpit tekom pripravljalne 
^hizbe (čl. 74. zakona o ustroju vojske in mornarice)1. 

Člen 17. 

Predpisno taksirano prijavo k opravljanju izpila, iz
boči kandidat neposredno starešini, ta pa jo. brez odloga. 
Pošlje po službeni poti ministrstvu^ odnosno .-.direkcija. 

V prijavi mora kandidat navesti, za kateri izpit se 
Javlja in ali opravlja izpit prvič, drugič ali tretjič.., 

Istočasno pošlje kandidat po. nakaznici na naslov za
pisnikarja komisije izpitno nagrado, ki maša: 

a) za izpit v stroki po odst. 1. §45. ur. z. za vsakega 
ßlana po Din 504—, 

b) za izpit v stroki po odst: 2. § 46: ur. z. za vsa
kega Člana po Din 80>-, •.•.< •. 

c) za izpit v stroki po odst. 3. § 45. ur. z. za vsakega 
člana po Din 100:—. 

Razen tega pripada zapisnikarju od vsakega kandi
data 80% nagrade, določene za enega člana. . 

' • • - . ' • Č l e n 1 8 . " ; ' . ' ' '.".'••'' 

Prijavo in honorar sprejme zapisnikar, ki vodi po-
^ b n o >knjigò prijav« in knjigo nagrad po. kronološkem 
r e d « , . • . . , ; . - . . . .• 

Pri izplačilu nagrad odbije zapisnikar davek in ga 
PoSlje kot dohodek državni blagajni. . 

d e n 19. 

Akò kandidat ođstopi od izpita preden se izpit pri
dne, se mu nagrada vrne; ako odstopi tekom izpita, se 
smatra, da je izpit opravljal, pä gä ni opravil. 

. Ölen 20. 

. S^oKovnS izpit y\ieti stroki se, sme dvakrat pono-» 
"J* Presledek m M topiti mora zlagati najmani, šest 
•aesecev* , ,. 
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Izpiti se lahko opravljajo najdalj do dovriene^a pe
tega leta pripravniške službe. 

Člen 21.' 
Izpričevalo o opravljenem' izpitu se izda po vplačilu 

predpisane takse m na podstavi zapisnika o izpitu. 

Člen 22. . 
Ta pravila stopijo v veljavo, ko se razglasijo v ?SJu?-

benih novinah«. 

V Beogradu, dDe 18. decembra 1931 

Minister za рготег 
Laz. Radivojevié s. r. 

123. 

Na podstavi črena 2. zakona o poštno-hranilnern, Če
kovnem iu virmanskem promelu*. predpisujem tale 

navodila 
za poslovanje s poštno hranilnico 

kraljevine Jugoslavije.** 

I. Čekovni promet. 
§ 1. Kdo lahko, otvori čekovni račun, 

Г. Vsaka fizična ali pravna oseba, trgovska tvrdka, 
zavod, državni ali samoupravni urad lahko'otvori sebi 
enega ali več čekovnih računov pri poštni hranilnici, in 
to ali pri centrali v Beogradu ali pri njenih podružnicah 
v Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu in Skoplju. 

• II. Tista oseba, ki otvarja sebi čekovni račun, mora' 
biti po obstoječih zakonitih predpisih upravičena samo-' 
stojnö in svobodno razpolagati š svojo imovino. 

. III. Ako ena in ista oseba, otvori sebi več čekpvnih 
računov pri centrali ali pa pri eni- in;isti njeni..pcdruž-

;nici, mora dati vsakemu računu različne nazive, da se 
takò preprečijo zmešnjave. ' 

IV. Poštna hranilnica lahko zavrne prosilca za otvo^ 
ritev čekovnega računa. Prav tako lahko poštna hranil
nica vsak Čas zapre vsak čekovni račun. 

V. Prijava za otvoritev'čekovnega računa se napra
vi z uporabo tiskanega,obrazca »pristopnice«, ki se dobi 
brezplačno pri poštni hranilnici, njenih podružnicah in 
pri vsaki pošti v kraljevini. 

§ 2 . Kako so izpolni pristopnica? 
Pristopnica se\izpolni po tiskanem besedilu takole: 
a) Privatne osebe izpolnijo pristopnico s polnim rod-

•binskim in krstnim imenom z označbo stanovanja. Poleg 
imena se lahko pristavi tudi poklic. Njen notranji del 
se podpiše š polnim rodbinskim in krstnim imenom. 

Poleg pristopnice se mora predložiti-državljanska 
izkaznica, ali policijska prijava, aH legitimacija prizna-

-••* Zakon gl. >Uradni list« št.. 130/48!iz leta 1922. 
f* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z "dne 

18, decembra 1931^ Š\ 29J/XGVJ/722t 
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nih ustanov svobodnih poklicev, ali uradniška legitima
cija, ali dijaška izkaznica, ali vojaška objava, ali občin
sko potrdilo kot dokaz o istovetnosti. 

Osebe brez poklica morajo razen policijske prijave 
predložiti tudi še nravstveno izpričevalo. 

Podaniki tujih držav, k i žive v naši kraljevini, pred
lože razen policijskega dovoljenja za bivanje tudi še 
potni list, ki mora imeti vizum našega pristojnega po
slaništva ali konzulata. 

b) Protokolirane tvrdke izpolnijo pristopnico tako, 
kakor je tvrdka protokolirana in vpisana v trgovinski 
register, podpišejo jo p a lastniki tvrdke same ali njeni 
pooblaščenci, v dokaz pa predlože overjeni prepis iz
vlečka iz trgovinskega registra, ali sodni oglas, ako se 
pr i dotičnem sodišču ne vodijo registri . 

c) Državni in samoupravni u r a d i izpolnijo pristop
nico pod tistim nazivom, k i je z zakonom, uredbo ali 
ministrskim odlokom zanje predpisan, podpisuje jih pa 
šef urada, k i prit isne poleg' svojega podpisa tudi še pe
čat urada. 

d) Verske ustanove in zavodi izpolnijo pristopnico 
pod nazivom, ki je predpisan z zakonom, pravili in u r e d - . 
bami o organizaciji verskih ustanov in zavodov, podpi
sujejo jih pa pristojni organi. 

e) Zadruge izpolnijo pristopnico na ime, ki je vpi
sano v zadružni register; v dokaz tega se mora predlo
žiti izvod iz zadružnega registra ali pravil zadruge. Pri
stopnico morajo podpisati predstavniki zadruge. 

f) u s t a n o v e (fondi) izpolnijo pristopnice na ime, ka
tero j im je dal ustanovnik (dobrotvor) ali k i je z zako
nom predpisano. 

Podpisuje jih--kot imetnik računa 'odre jeni upravnik 
ustanove ali predstavnik odbora, a*ko' so ti določeni od 
ustanovnika, če pa niso, pa uprava ustanove, postavlje
na od pristojnega ministra v smislu zakona o. ustanovah.* 

g) Društva, odbori in klubi izpolnijo pristopnico na 
ime, k i jé predpisano z njihovimi pravili in kakor so 
prijavljeni pristojni oblasti, ako so dolžna to storiti:/ 
Podpisujejo jih njihovi predstavniki; v dokaz temu pa 
predlože izvod pravil in izvleček iz sejnega zapisnika, iz 
katerega mora biti razvidna izvolitev in konstituiranje 
upravnega odbora. i ; : •.;••'.-:• 

h) Za novine, časopise ali publikacije- se mora pri* 
stoVnica glasiti na ime ali naziv kakor so. novine ali pe- ' 
riodični spis prijavljeni pristojni : oblasti; pristaviti s e 
morajo besede : »Administracija«, »Uredništvo« ali '»Re
dakcija«. Podpisuje jo izdajatelj, odnosno lastnik, v smi
slu čl. 13. zakona o tisku.** ' 

Pris topnik mora predložiti novine ali periodični spis, 
za katerega otvarja račun, ali prijavo pristojne oblasti, 
iz ka tere mora bit i razvidno, kdo je lastnik novin ali 
periodičnega spisa, k i se tiska ali ki bo izšel. 

i) Fizične in pravne osebe iz inozemstva otvarjajo 
čekovne račune z istimi;pogoji kot naši državljani, ven
dar morajo svoj podpis na pristopnici^overoviti p r i pri
stojni oblasti (sodni, policijski, ali p r i javnem notarju) 
ali p r i našem poslaništvu jali konzulatu..., , -.;, 

Trgovske tvrdkë morajo poslati: tudi še < overovljen 
prepis izvlečka iz trgovinskega fegistca. л ' v 

Izpolnjene pristopnico izroči-'prosilec 1-V'Beogradu. 
Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu i n Skoplju v p r i j a v n i c i 

* Zakon gL »Službeni Ust« št; : 178/28 iz; l e t a 1930, 
** Zakoû gl. »Uradni list« št. 272/84 Ц le ta 1925. in 

i z p j j m e m b e g [ 121$. iz leta. 1Џ^ • ' ? ' \ r : 

poštne hranilnice, v vseh ostalih mestih pa зе izroči in 
overovi podpis v krajevnih poštah. 

§ 3. Prijava podpisov. 
I. Ko se predloži prijava za otvoritev čekovnega ra

čuna, se morajo, na posebnih obrazcih (v treh izvodih), 
ki se dobe pri poštni hranilnici in njenih podružnicah, 
prijaviti osebe, ki so pooblaščene, da' razpolagajo z do
tičnim čekovnim računom, in njihovi-originalni podpisi, 
napisani s Črnilom. 

II. Če sta pri poedinih zavodih, podjetjih, uradih 
itd. potrebna po dva podpisa in štampiljlta, se mora to 
v stoplcu »Opomba« izrecno naglasiti in pristaviti odtis 
štampiljke ali žiga. 

III. Vsako izpremembo glede pooblaščanja za podpi
sovanje čekov je treba pravočasno dostaviti poštni hra
nilnici. 

IV. Obrazce s podpisi je treba poslati v priporoče- . 
nem pismu. . " ' ' . 

§ 4. Osnovni vlog in denar za obrazce. 
I. Ko se izroči pristopnica, se mora položiti za račun 

poštne hranilnice osnovni vlog 100-— dinarjev in denar 
za obrazce, ki so potrebni za poslovanje po čekovnem 4 ,. 
računu. • ' ' * • • • • ;\ ч 

II. Z osnovnim vlogom pri Čekovnem računu se ne ' 
more razpolagati; Čim bi se vlog pri kakem računu 
zmanjšal pod 100;—.'Din, zapre poštna hranilnica t a , 
račun. 

§ 5. Obrazci za poslovanje. 
I. Obrazci za 'poslovanje po čekovnem računu se 

dele v dve glavni vrsti : 
a) položnice, obrazec št. 106.* 
b) čeki, obrazec št. 110. 
II. Razen tega obstoje tudi pomožni obrazci: 

' •. c) čekovna nakaznica (obrazec št. 111.), ki služi za 
izplačila v gotovini po'poŠti, za virmaniranje v korist:; 
drugih čekovnih računov in za izplačila in virmane v 
inozemstvo, — izpolni pa se kot priloga čeku. : '••;'' •''•; 

d ) omoti (kuverte, obrazec št. 123) za pošiljke. poŠt- л 
ni hranilnici, odnosno njenim podružnicam (g le j '§ 1&'•*'•• 
teh navodil). "• :. .', .-'.'•'.• : ' 
• I I I . Kadar lastnik čekovnega računa potrebuje kate- > 
rega od naštetih obrazcev, naj ga pravočasno naroči pr i 
poštni hranilnici ali br i tisti njeni podružnici, kjer se:, 
račun vođi. Naročilo se lahko izvrši pismeno'al i s pomoč
jo posebnega obrazca »Trebovanje«, ki se dobi brezplaČ- ' 
no na vsaki pošti. 

, § 6. Položnice, 
Ï. Te se uporabljajo/ kadarkoli vplačujemo' ttenar prî^i : 

poštni, hrani lnici ,n jenih '"ppdružMcah ali poštah, bodisi", 
na, svoj račun bodisi y korist kakega drugega račmife. J 

I I . Položnica i m a ' t r i dele : priznanico, sporočilo 'Ш'^ 
vpisnico (temeljnico);-, p r i oddaji denarja izpolni' vplač- zM 
nik vse t r i dele označenih stolpcev. Posebno je paziti | | 
na izpolnitev stopica dneva, vplačila na sporočilu i Ä . ' f L 

I vpisnici, ket; mojra. àatjirn,i ki jé napisan na p o l o | n i c i ^ | | 
odgovarjali de janskèmii *dnevu vplačila^' Pplpžfuca, .ki % л f ЈЦ 
kateremkoli pogledu rie' bf bila pravilno izpolnjen*,' s é Ж ^ 
ne sprejme. PoStóim" ucaflnikom jé strogo zabrànjefi$4jj 
vršiti kakršnekoli popravke ha položnici.. .,'"*'•"•" 
v--:V: primeru, da^plačnik pokvari položnico1 in,;nlnia;||| 

pri sebi G^uge,-Mkokj(liri-na &Ш ob&foUovm ј$оШ* 
... • :. ' •'•':Ј-Ш j â c o . ШМ i e BflsJužL' 
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III. Kadar uradnrk (na pošti ali pri blagajni poštne 
hranilnice in.njenih podružnic) sprejme, denar, odreže in 
d.a vplačniku nazaj prvi del položnice (priznanico), ki 
mu tedaj služi kot dokaz, da je označena vsota denarju 
res oddana. 

IV. Drugi del položnice (sporočilo) dobi po poštni 
hranilnici oni, kateremu se denar pošlje,; kot sporočilo, 
da je dotična vsota zanj vplačana. Zato lahko pošiljatelj 
ha, zadnji strani tega dela napiše naslovniku zasebna 

| ^ j % sporočila, n. pr. zakaj mu pošilja denar itd. 
Ш * ' ' " ; v- Tretji d e l položnice (vpismca)1 ostane pri poštni. 
*•'•"•-'' hranilnici kot dokument za vknjižbo. 

VI. Cena za prvih 1000 položnic znaša Din 160—, 
'* za'vsakih nadaljnjih 100 komadov pa Din 120'—. . 
g, VII. Kdor vplača denar v korist svojega računa, se 
|K.tnóra poslužiti svoje položnice. Kdor vplača denar v ko-
K'Hst kakega tujega računa, se lahko' posluži položnice 
Sitega računa, če jo ima pri roki (ako je dotična osëba, 
Iwkateri se mora vplačati taka vsota, n. pr. trgovec, tvor-
^•-hičar, administracija kakih novin itd., vnaprej poslala 
t ?vojo polo'žnico); lahko pa tudi na vsaki pošti ali pri 
g:P.oštni hranilnici in njenih podružnicah dobi občo polož-
Ш/hičo (obrazec št. 127), na kateri rriora pa točno označiti 
^naslov osebe; kateri pošilja denar in številko- njenega 

••čekovnega računa. (Ce te številke ne've, jo lahko najde 
_!>Spisku imetnikov čekovnega računa«, ki je pri vsaki 

r«: J № š l i , imajo ga /pa tudi uradi, privatna podjetja itd., ka-
^;'%|Ш>г imajo tudi seznam telefonskih naročnikov.) 
:>ЕШШ' VHl. Za väako čekovno vrjlačilo-'se plača tai 

'Vini. i n t o : • •'• 
50 para za vplačila do Din 5Ö0-

i dinar za vplačila nad Din 500-

vplačilo-'se plača taksa v go-

i : " , • § 7. Čeki. -.; : - ,. ... -

,,,.-... I. Čeki so: podvrženi predpisom /čekovnega zajtpna 
' Ш ^ ^ е ' lahko glase na prinašalca,.iurimaali pò odredbi. 

: ^ Ж - ^ ; : И . Celt se mora natančno im-razločno izpolniti' (iz-
С-еШчЏШ)- pò tiskanem besedilu. Na talónu —kuponu — (ki 
' f | № ^ t a n e v rokah : izdajnika),;>i napravi.sam izdajnik svoje 
Iffp^eležke. ' . ' . - • . V . " .'.'••..,•-. ,-.-.• 
»^ЖШ'';,''ДИ-Pokvarjenih 'Čekovnih golijC ni.treba vračati pošt-
"'* ff-fc^ftr^nilnici, •• ampak jih morajo uničiti, imetniki sami. 

Ф^7 ÎV. Na čeku kakor tudi na položnici je natisnjen na-
Hi.'Mlp.v imetnika in, številka - njegovega čekovnega.računa. 
^TìT.riaslòV In Številko natisne 'p,oštiia. hranilnica sama 

а^^Фгд iiaročbi' obrazcev, -da # onenitfgMio,pogreški pri,'iz-
* jévariju z roko.' '.' -./ •'. ' . . 

У;. Knjižića-50 čekov stane 20'—;,dinarjev. V tej vsoti 

fisi«? I 
fe^fèl vračunana tudi taksa' za ček 0-10 Din za komad, ka 
*"Ш-* е г а ' i 6 vtisnjena na Čeku samem. • .-„••"'.v! ' 

ШУ-'Л ЧХ tek sé ne. more^prekHcativ^zalfomtern^roku/per, 
,il v ^'Ldnî, štko je kraj izdaje in vplačila v. naši/državi eden, 
pV Ш?Џ&>. akò pa je različen, v roktt petnäj^ih'd^J.'Äko je"; 
Џ-'Ш^.Џа4е;г\ш&ј na|e.države, veljajo'zakoniti roki: dvaj-
fe;;8é]^&-gestdesèt dm.'Cek^ Sé mora predložio, y;izplačilo 
ЏРС,^}|Ш„y róku é.mesfccéV; v nasçtbtoem,prittiét.u poštna 
S^-Màóilnicà zavrne/ izplačilo., ,".'*-. "•' '•••'•'•'t ''• \,,;: ..,.'• 
te,"••'''"V' -OTT-1 À t ' _'.« y - i . _ „ J„ v,o1,o,*.Ì« ' „» ™~*ain a t r h n A 

§ 8. Čeki na prinosnika in feeki пМте^ "•;>•; •••<• 

ШУ&£&- Сбк na- pfiposnikà'sè' izplaè^" üa .blagajni poStne 
# | pan i ln i ce ; odnosno -Ше; njene i&odàà^icej^ijka^ se, 

II. S čekom na prinosnika lahko dvigne denar imet
nik čekovnega .računa sam, izroči ga pa tudi lahko ko
murkoli brez vsake formalnosti (brez indosiranja). Take 
čeke izplačujejo blagajne poštne hranilnice in nje po
družnice vsakomur, kdor jih predloži v izplačilo, ne da 
od njega zahtevale legitimacijo. 

III. Izdajnik čeka lahko na zadnji "strani odredi, naj 
se izplača samo določeni psebi ali po njeni odredbi; v 
tem primeru se mora ta oseba legitimirati, kadar pred
loži ček v izplačilo. v 

IV. Znesek enega čeka na prinosnika je omejen na 
100.000 Din. Izjemoma lahko poštna hranilnica ali njene 
podružnice dovolijo imetnikom čekovnih računov z moč- . 
nim denarnim prometom izdajati tudi čeke nad 100.000 
dinarjev. ' 

§ 9. čekovni nalogi in čekovne nakaznice. 
I. Ako izdajnik (imetnik čekovnega računa) odredi,, i 

da se znesek pošlje tretji osebi, odnosno da se' prenese 
na drug čekovni fačuu, mora to svojo odredbo napisati -
na zadnjo stran čeka in jo podpisati kakor ček nia; prvi/ 
strani. 

II. Pri vsakem -Čeku na ime se 'mora izpolniti.>ce-
kovna nakaznica«, pomožni, obrazec.št.111 š,.ki se mora 
poslati poštni brânilniéi (njeni 'podružnici) ^ rà tu 3 

čekpm. ' ' . • '.:''...-•, ',. -, . 
11Г. Na .zadnji strani kupona Čekovnihnakaznic se 

lahko napišejo .kratka sporočila; ki" Уе/nanašajo, na ; zne
sek nakaznice, brez takse. Privatna sporočila niso do
voljena. ' •'•' •-',".•.. 

IV. 100 komadov čekovnih nakaznic stane 30*— di
narjev. ... • 

§ 10. Izplačila v gotovini po poštah. 
r L Imetnik ček^hcgV'fač^ 
pošlje! den&r po pošti njemu ali itfetji òftebi. U ШЏ&ивпу 
mora izpolnili Ček in čekovno nakaznico; po ̂ ^S.jtetó'èà': 
vodil. Na zadnji; strani čeka se mora napisati isti naslov;; 
prejemnika zneska kakor n&-čekovni' nakaznici; pod tem-; 
haslovom pa se podpiše imetnik računa tako kot na prvi 
strani čeka. ) ! 

II. Znesek ene čekovne nakaznice Lza izplačilo v go
tovini je omejen na i 00.000 Din. Izjemoma lahko uprava 
poštne,hranunice&li..njenih podružnic odobri*.da se glasi 
čekovna nakaznica tudi na večji znesek, a največ do 500 
tisoč Din. 

ìli. Nà nakaznici iânri, 'in sicer' tfâ. prostom, določe
nem za pogoj izplačila,'lahko imetnik računaT odredi; naj 
se izplačilo izvrši z določenim pogojem. :; ' 

Pogoj izplačila je lahko: ' 
1. da se izplačilo izvrši s ' povratnico ; (to priinanMb 

dobi kesnejeiimetnik-čekovnega računa); -'• '' 
; <; ;:2. da.se izplačilo izvrši izključno prejemniku гпевка 
v lastne roke; J ' • -- .; 

3. da se izplačilo ne • more izvršiti pred đoločenim 
r o k b m ; . • - , • ' • : - . - . . • • ; - ; • . " . - . : ; ; ' • • " " ' ' ; ' ' ' • ( 

' 4. pogoj, s katerim, se držav6a; (samoupravna .„blagaj
na .zavaruĵ ':•' h.- pr. da sé- m'òfà potrditi;'.vdovstvo^ ali da 
otrok živi iti'temu slično. ' . 

r / iV^P&goj; izplačilarnoiniore edrejâ,tï, da, bi se pre
jemnik- zneska specialno vlegitinliral,i kpv se ,to vrši,pO 
splošnUj.-coštnih prepisih; !niti i ne inore odrejati, speci-
àWi^deÌ! o. рг. đ'a -se odvzam« menica XY-â ДЦ. t.eysrz 

^^.vjpgoiejinaved^iic-pod ЈоЈШоДП-, št. 3j in;4îi''lalii 

f,r 

' . - - .v . $ 

r- :.;̂ f 
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VI. Čekovna nakaznica velja dva meseca od dneva 
izdaje, t j . v tem roku je ona pri pošti na razpolago ose-r 

•bi, kateri je znesek namenjen, zaradi izplačila. 

§ 11. Izplačila v inozemstvu. 
I. Vsak imetnik čekovnega računa lahko naloži pošt

ni hranilnici ali njenim podružnicam, da izvrše' izplači
lo v kateremkoli delu sveta. 

II. Velikost zneska, ki se lahko izplača v inozem
stvu, je določena z deviznimi predpisi ministrstva za 
finance* 

III. Za izplačila v inozemstvu se izpolni ček in če
kovna nakaznica po § 9. teh navodil. Naslov prejemnika 
na zadnji strani Čeka in na čekovni nakaznici je treba 
napisati z latinico. 

, IV. Ček za inozemstvo, se lahko izpolni tudi v tuji 
valuti. V tem primeru se prečrtajo besede >Din< in >p< 
in se mesto tega napiše naziv tuje, valute. 

V, Tečaj za preračunavanje dinarjev v tujo valuto 
določi poštna hranilnica. Ta je po možnosti enak tečaju 
beograjske borze. / 

§ 12. Prenosi na čekovne, račune. 
I. Priporoča se vsakemu imetniku računa da vrši 

svoja plačila po virmanu (s prenosom), t. j . da odredi 
prenos s svojega čekovnega računa v korist drugega če
kovnega računa, ne pa izplačila v gotovini, ker se mu 
tako stroški zmanjšajo. ' 

II. Kadar se odredi prenos, se mora izpolniti Ček in 
čekovna nakaznica po § 9. teh navodil. Na zadnji strani 
čeka se mora označiti ne samo naslov, ampak tudi števil
ka čekovnega računa osebe, kateri je znesek namenjen. 
To številko jé treba napisati prav tako'na čekovno na
kaznico in na kupon nakaznice. 

III. Poštna hranilnica izvrši vse odredbe najprej s 
prenosom, ako prejemnik zneska poseduje čekovni rar 
čun pri njej ali pri njenih podružnicah. Samo če.na na
kaznici stoji pogoj »v gotovinu ali ako imetnik računa 
nakaže denar samemu sebi, se odredba izvrši v gotovini 
po pošti. 

IV. Znesek nakazila s prenosom ni omejen. 

§ 18. Prenosi na žirorne račune pri Narodni banki 
kraljevine Jugoslavije. „' • : ' • 

I. Ti prenosi, se izvrše po § 12. teh navodil. Edina 
razlika je v tem, da je treba na zadnjo stran čeka in na 
čekovno, nakaznico napisati to odredbo: »Naj se odobri 
žirovnemu računu N. N.-a v . . . . . . . pri Narodni banki 
(podružnici) v ... 

II. Prenosi na žirovne račune pri Narodni banki 
kraljevine Jugoslavije se smatrajo v pogledu provizije 
kot izplačila v gotovini. 

§ 14. Prenosi na račune v inozemstvu. 
I. Mesto izplačila v gotovini v inozemstvu po § 11*, 

lahko imetnik čekovnega računa pri naši Hranilnici od-

* Po rešitvi ministrstva za finance št. 115.584/11. od 
16. novembra 1931. leta lahko domači imetniki Čekovnih 
računov pošljejo mesečno do Din 500'~, v inozemstvo,, 
imetniki računa pa, ki domujejo v inozemstvu, lahko 
dvignejo mesečno do Din 20.000—. Z zneski, ki n e ' b i 
bili dvignjeni v enem koledarskem mesecu, ee kesneje 
ne more svobodno disDpnirati, . , 

9. kos.: 

redi, da se znesek odobri čekovnemu računu osebe, ka
teri je znesek namenjen, pri drugi poštni hranilnici ali 
čekovnem zavodu v inozemstvu. 

II. Za vsako nakazilo s prenosom se mora napisati 
ček- in Čekovna nakaznica po § 9. teh navodil. Na zadnji 
strani Čeka, na Čekovni nakaznici in na kuponu nakazni
ce se mora napisati ne samo točen naslov prejemnika 
zneska z latinico, ampak tudi številka čekovnega računa : 
prejemnika in kraj, kjer se ta račun vodi. Sicer veljajo 
za virmanska nakazila v inozemstvo odredbe § 11. 

III. Prenosi se lahko odredijo za sedaj za te države: 
Avstrija, Belgija, Češkoslovaška, Gdansk (Danzig), Dan-..' 
ska, Francija, Holandska, Madžarska, Nemčija, Svica)|W 

Švedska. 
IV. Provizija za prenose je za polovico manjša ko za 

izplačila v gotovini v. inozemstvu. 

§ 15. Vplačila s pomočjo čeka. 
I. Ako imetnik računa odredi prenos na drug čekov

ni račun, pa mu je potrebna Še posebna priznanica o iz
vršitvi naloga, tedaj se ne izvrši prenos po § 12. teh ; 
navodil, marveč vplačilo s pomočjo čeka. 

II. Izdajnik čeka je dolžan napisati na sadnji strani 
čeka to odredbo: »Iznos čeka vplačajte v korist čekov
nega računa št. N. N.-a iz . . . . . . . Poleg čeka mora 
predložiti tudi čekovno položnico tistega računa; v. čigar 
korist se vplačilo izvrši. V tem primeru ni potrebno.iz- ' 
polniti tudi čekovno nakaznico. 

§ le; Skupni čckt v 
i I. Z enim čekom se lahko hkratu odredi več izplačil 
ali prenosov. Na zadnji strani čeka se lahko napiše 11 
odredb, dovoljeno pa. je, da se V podaljšku nalepi list 
»alonž« še za 14 odredb, tako da jih je skupno 25\ Širina 
in dolžina stolpcev »alonža« mora biti ista kot na zadnji 
Btrdni čeka. «isnofo 

II. Za vsako odredbo se mora napisati posebna če- 4 

kovna nakaznica. Ček se mora glasiti na skupno vsoto 
vseh priloženih nakaznic. Na zadnji strani čeka (odnosno 
na »alonžu«) sie pod zadnjo odredbo pristavi isti podpis^ 
kot na prvi strani, 

III. Zaradi lažjega poslovanja v poštni hranilnici šef 
priporoča imetnikom računa, da z enim skupnim čekom 
izdajo samo odredbe ène vrste, ki se izvrše na isti način; f 
n. pr. vse prenose s prvim čekom, vsa izplačila v gotfr- ' 
vini z drugim čekom, vse prenose za inozemstvo'' s ;'' 
tretjim i. t. d. 

IV. Uprava poštne hranilnice ali njerie podružnice 
lahko v posebnih primerih in na prošnjo zainteresiramE .-
imetnikov čekovnih računov odobri uporabo skupnega;-
čeka tudi brez izpisovanja poedinih odredb na zadnji" 
strani Čeka., V tem primeru se odredba na zadnji straši^ 
glasi: »Izvršite p o . . . komadih priloženih ČekovninTua-* 
kazriic«. To dovoljenje' da uprava s pogojem, da i m e t n i k 
računa prevzame nase škodo, ki bi utegnila n a s t a t ^ 
zaradi nepazljivega poslovanja z nakaznicami. Pòleg léga : 
je imetnik računa dolžan pristaviti na , zadnji strani 
vsake čekovne nakaznice svoj podpis ali svoj prijavljeni 
žig. Število priloženih Čekovnih nakaznic sme obsegati;', 
največ 100 komadov za en ček. .• • • . ' 

V. Zneski posameznih čekovnih nakaznic za izpla^^ 
čila y gotovini in za inozemstvo so omejeni po §§ 10., 11*1 
№ 14s teh naypdil. . . '•-, ' ••'•,' :' ди 
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§ 17. Trajni ček. 

•;. I. Če mora imetnik čekovnega računa stalno (perio
dično) plačevati kake vsote denarja (n. pr. najemnino, 
naročnino, vzdrževanje otrok i. t. d.), tedaj lahko izda 
aamo en ček, ki postane trajen. Odredba na zadnji strani 
takega čeka se mora glasiti: »plačajte vsakega prvega v 
meseeux ali >plačajte na dan.. . vsakega meseca« obe
nem s točnim naslovom osebe, kateri je znesek name
njen. Da se preprečijo zmešnjave, se mora vidno ozna
niti na Bgornjem robu čeka: »Trajni ček«. 

H. Umevno je po sebi, da mora odrejevalec skrbeti, 
<*а je na njegovem računu vedno dovolj denarja (kritja) 

• za izvršitev dotičnoga čeka, sicer se nalog ne bo izvršil. 
...Ce trajni ček nima kritja, izgubi veljavo. 

Ш, Trajni ček velja do preklica. 

: . ' * ' • § 18. Omoti (kuverte), 
.. I. Ceke je najbolje pošiljati poštni hranilnici (odnos-

: n° njenim podružnicam) v posebnih omotih, ki so opro-
> sceni poštnine. Ti se dobivajo v poštni hranilnici po ceni 

*8'— Din za 50 komadov ter se lahko naročo" takoj ob 
•• Priliki izpolnitve pristopnice. 

II. Ako se uporabljajo druge kuverte, se morajo na 
,;.

aJto nad naslovom poštne hranilnice izpisati besede: 
A*Čekovnl promet«, naslov in številka računa disponente 
• ;?;gl; v spodnjem levem voglu, pristaviti, označba »poštnine 
i;|f P?OStO«. 

бШГ III. -Teh kuvert, oproščenih poštnine, se lahko po-
f ' Ä i tudi za vsako drugo pismo za poštno hranilnico, ker 

%3iopisovanje, s poštno hranilnico v predmetih čekov-
;••:. Jte&* 1° hranilnega prometa poštnine prosto. 

t • •• 

S: 

•V / 

§ 19. Kako se vrši čekovni1 promet. 
' I.-Vse pošte v naši kraljevini sprejemajo vplačilo 
denarja za račun imetnikov čekovnih računov na osnovi 
^avllno »polnjenih položnic. 

-II. Na čekovni račun se lahko vlpže neomejene vsote. 
III. O prejetih vplačilih ali izvršenih čekih^se obvesti 

"istega dne imetnik čekovnega računa s posebnim obve
stilom .(izvlečkom iz čekovnega računa), v katerem je 
Označen tudi o^anek (saldo) njegove imovine. 

. IV. Vplačila so na razpolago, imetniku računa isti 
nan po odobritvi pri poštni hranilnici. Z osnovnim vló-
8°m 100*— dinarjev se ne more razpolagati," ampak.samo 
z vsoto nad1 tem zneskom, odbivši od.te vsote vrednost 
°Ora«oev, ki so naročeni, pa še niso plačani. 
v . y. öeki na prinosnika, ki so. brez. kritja, se ne jžvr-
°u.iejo, čeki na ime pa čakajo 3 dni na kritje. Za vsak 
•̂k» ki se zavrne zaradi nedostajanja kritja, se računa 

•Д0"--- Din takse. Če kdo večkrat izda ja. Čeke nad znesek 
svoje gotovine, poštna hranilnica zapre njegov račun 
^ vedno. 

VI. Čeki, ki so brez kritja ali so napačno izpolnjeni 
'•jjj* še podpisi ne krijejo ali so sicer nepravilni, se vra-
^j?, in to; 

:'•' *)"8eki na prinosnika ali na ime prinosnika; 
• . . M takovni nalogi pošiljatelju. Kot p.pSiljatelj se 
i**°o «ffiatra Imetnik čekovnega габипа. Ako pošlje 
čekovni nalog sama oseba, M Ji Je anesek namenjen, alt 
jf*** oeeba, je dolžan na prednji strani Čeka na zgor-
4*ta tobü vidno napieati opombo: »Pošilja prejemnik 
?*J*a:< ali: >PoSiljà K.N. ia K<; v nasprotnem primeru 

•V^iz?* ^ 1 1 6 imetnika čekovnega гасцшц ' ~~*~~~~" 

§ 20. Stroški. 

Poštna hranilnica si zaračuni: ••.'..••, i;1 

1. Takso za poslovanje 0-50 Din: . 
a) za vsako vplačilo ali odobritev s prenosom (kli: 

ringom), brez ozira na velikost vsote; 
b) za vsako izplačilo v gotovini ali s. prenosom (kli-

ringom), in to računajoč vsakih začetih 5000-—Din kot 
posebno postavko. ! 

2. Provizijo, za vplačila Vw°/oo (desetinka od tispč)i 
t. j . 0-10 Din za vsakih začetih 10QQ'—Din. Te provizije 
so oproščena vplačila s prenosom (kliringpm),. in dpugi 
prenosi brez uporabe gotovine v poštni hranilnici, tsémij 

3. Provizijo V2°/oo (pol od tisoč) za vsa.izplačila, v 
gotovini (na podstavi čeka ali čekovne nakaznice) in za 
prenose na žiro-račune pri Narodni banki in njenih,, po
družnicah. Ta provizija se ne plača: a) na dispozicija,s 
prenosom; b) na stroške same in na ,ргоушјој s .katero 
poštna hranilnica obremeni dotični račun;, c) < ako senior 
plačilo (diepozioija) izvrši v korist poštne .hranilnice v 
breme kakega čekovnega računa., :.,- , ии.ип-.и 

4. ProvizijoД°/оо-(eden od tisoč) za: prenoseгЧчјпот 
zemstvo, najmanj pa Din 2'б0. ..-, • .j .-.•• -Чг -.<-л 

5. Provizijo 2°/oo (dva od tisoč) za izplačila v ino
zemstvo, najmanj pa Din 5̂ -т.: Poleg ;t)ega ima poštna 
hranilnica pravico zaračuniti eventualne efektivne 
S t r O Š k e : : .•''.'• ' !'-"- '•'••< . . 

6. Pristojbino I*—, Din od, vsak;e : poštne nakaznice, 
ki jo poštna hranilnica zaračuni in njen znesek prenese 
na. čekovni račun osebe, ki ji je znesek namenjen. . ,,, 

7. Pristojbino 1'—Din za vsako pogojno izplačilo*. 
8! Pristojbino 1'— Din za pisanje nakaznice; k skup

nemu ali trajnemu čeku, če je ni napisal sam imetnik 
r a Č t m a . :•'•, •*••.• •:•-•'-,•••••• ;•-.!•;;.;: .••!•./•-.'-:!••.;«.• 

9. Pristojbino.-iS'—k Dino za vsako posebne-'obvestita 
o izplačilu čekovne nakaznice (povratnico); če'se toispš» 

-cialno zahteva. 
10. Pristojbino IO'— Din za vsako dispozicijo brez 

k r i t j a . . . . ' ' • . ' . , • • ' . :••:•-. • :• • .•'••;. 

11. Pristojbino 15-— Din letno za vsak trajni ček..., 
12.. Za, odpravo denarja s poštno nakaznico, ali,-dru

gače, na k*ko posebno zahtevo, se računijo efekLivni 
stroški po poštni tarifi in stroški omotavanja, > ; ;, 

13. Pristojbino 3-—'Din za vsako neupravičeni« pii 
smeno reklamacijo. 

14. Spisek imetnikov čekovnega računa, katerega iz
daja poštna hranilnica periodično-in ga pošilja vsom 
imetnikom čekovnega računa, po možnosti po lastni no* 
bavni ceni. 

Pripomba: Stroške zračuhava poštna hranilnica od 
časa do časa: in z .njimi obremenjuje-dotične čekovne 
račune, ö čemer pošlje obvestilo njihovim imetniirsnn ;-

§21. Oprostitev od poštnine in pristojni«. ."'• 
•I, Prijave (proSnje) za оЈургЦеу,.^ojnega računa; 

in sploh 4 s e dopisovanje s ро^до .'bjanîïaicp, ki se.tič^ 
čekovnih raöunoy, je poštnine prosto.' Ta obvestila še' 
morajo poslati v omotih (kuvertah), kakor' je predpisano 
v § 18, teH navodil. ,./; '̂ '..Г : : , ".. 4 ' ; ; : ; : /.'" ''.,.'''»!,'',.''h 

'' II.' Za 'priporočena pisma'/na. 'ppŠtno^hra^lnico'Ve' 
plača samo priporoeninâ. ' '•'•'.>• 

III. Za pošiljanje denarja ali vxejdnostnih papirjev v 
denarnem pismu se plača poštninah ' ' 

: 'çiiy.; Dr&vïnh priatojbui je^ójiraSfono vse'dò^i&va-. 
öje k goštno ћгепЗЏиед ali j i | $ ^ i godružhioami, ir!i , i : 
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§ 22. Reklamacije. 

Reklamacije zaradi vplačil, izplačil, virmanov, obre
menitev itd. se obravnavajo samo, če se vlože v roku treh 
let.;Pošiljke, ki se na to nanašajo, se morajo na kuverti 
označiti z besedo »Reklamacija«. 

§ 23. Preklic in zastaranje, 

. I. Ček* ki se glasi na prinosnika, se lahko prekliče, 
kadar poteče zakoniti rok za- predložitev čeka v izpla
čilo. Ako se ček he prekliče, gä poštna hranilnica izplača 
prinosnika tudi po tem rokü. Vsak ček pa, ki ne bi bil 
predložen v izplačilo v šestih mesecih od dneva, ko je bil 
rzdàn, sé zavrne. • 

II. Čekovne naloge lahko imetnik čekovnega računa 
prekliče,- dokler niso izvršeni, akó jih je imetnik čekov
nega, ractìnà poslal neposredno' poštni hranilnici ' 

III. Preklic še lahko izvrši s pismom ali telegra
mom.- Telegram še mora istočasno potrditi s pismom. 

IV. Vsakršne terjatve iz'čekovnih računov pri poštni 
hranilnici zastarajo v róku 30 let. Zastaranje prekine 
vsako- vplačilo:ali dispozieija, ne prekinejo ga pa obre
menitve, k i s e vrše na pobudo poštne hranilnice same. 

IL Hfaniliti promet. 
§ 24. Kdo lahko nalaga, 

; >it P r i poš tn i ;hrani ln ic i lahko nalaga vsakdo. Nala-
gajö\.tudi; lahka- tvrdke, ' društva, cerkve, ' šole, občine, 
oblastva, zavodi, ustanove itd. Nalaga se ' tud i lahko na 
ime.mafoJethih otrok. •'.;•• • .-'•' 
• ; , . . lI . . ;Hrànilitó: knjižice- posine hranilnico, sel glase na 

Ц«5;^>Ц;. '.'''•hiri^inff.. 

III. Vsakdo sme imeti samo eno knjižico, ki se glasi 
n a ime. Vsak član družine pa ima lahko posébiio knjir 
žico; n a svoje ime. 

U .••••. § 2 5 . K j e se lahko nalaga. . 
'I'. 'rĐenaf-se lahko nalaga p r i ; vsaki pošti b r e z vseh' 

•stroškov.- ' • •'•'' ' ' 
1Г. Čim se vplača prvi 5 vlogr k i ' n e sme bit i manjši od 

10*— . D i n , se dobi hrani lna knjižica. ' ; • > . . . 
l i l . Vsa kesnejša vplačila iii Izplačila sé vpišejo v 

hrani ino knjižico. " ' ' 
IV. Na eno knjižico se lahko vlože" neomejeni Zne

ski, na jmanj $a po; Din lO--^- in to v celih dinarjih. Zne
s k o v pdrah- se" sprejmejo^ sâmo radi zaokroženja i m o 
vine na. cele dinarjei i ; •/• :••'.-. •••' 

f.,.: . ,. S,26.. Kako sp dvigne vlog. .. 
h Vlog se lahko dvigne *pri vsaki' pošti' brèz vsakih 

strôjkov. Vsote; dmöOO:^ dinafcjey ha dan se lahko dvig^ 
nej» takoj kratkim potegi. • 
",-' -ÏI. KdçjT: že.li djigniti več ko 500'— dinarj;evj ; mora 
izpolniti fietek iÖvigain« fh ga* poslati postni hranilnici 
v ббеегаел'Ша^тЛЏ^рког.фШје dööar:

 :ï>o:inakaznici 
«<;-'i,oöl«i;' lis':Ut. --•„• i r l„ 'At t i l i ; «_ - -X : i ' „ '™1'Л '*Ј(~Х.,Х~А? "•'••• n i haaoV; Д 1 ј ^ . ј е ^ 

/', . , l l t ^a'àvig1' zelo ye|!iiahV.vß)gOvJe doloren ^odpoyedX 
ni rok;ritf to: -za vsote pä25.ÖOÖ-— do iöp.ofö'4 din^f| |v 
deset dnjv РД.. iO,Q.Qöpr̂ :,;/d0, бООДОО-̂  ̂ dWanevl dvajset 
dm,'öe£bi)ö,0OCr— dina^ëv/pa :mé^:dhif . ;л ;; 

'•.-,/'"i".:'%^.'ШоЛо^^дк]^Ш^;У' :^'%}-
i: I. У\6^.^ЏТ^^-^^':'^^ liranüölce l̂ lhko 

đvigne №Ш^&ШЦ£ .QSöbftö. fcrjznajo e&toäi vsgfeteé 

9. kqs.c, 

stila, ako so-overovl jena z u r a d n i m pečatom, vendar^ 
veljajo ta pooblastila samo za eno odpoved in za dolo
čeno pošto, pr i izplačilu pa se pooblaščencu odvzamejo. 

II . Tvrdke, društva, cerkve, šole, občine, : oblastva} ' 
zavodi, ustanove i. .t. d. prijavljajo na obrazcu »Stalno 
pooblastilo« podpise oseb, ki so. pooblaščene podpisovati/ 
odpovedi in dv igat i .denar s hrani ln ih knjižic. 

III. S stalnim pooblastilom lahko tudi fizične osebe 
pooblastijo svoje najbližje rodbinske člane n. pr. možav 
otroke, roditelje, brate ali. sestre, da dvignejo denar-s 
hranilnih knjižic. Velja samo ono stalno pooblastilo, : kfc, 
je overovljeno po poštni hranilnici. '••'•.' ,.'* 

§ 2 8 . Izplačila v inozemstvu, , : 

I. 'Vložitelj lahko nakaže s svoje h r a n i l n e knjižice v:.i 
inozemstvo znesek, ki je dopuščen domaČim imetnikom-
čekovnih računov. V pismenem nalogu se mora napisati 
točen naslov pre jemnika zneska v latinici in priložiti 
hranUna knjižica. (Glej § 11; teh navodil.) - . . . . ' . > 

§ 29. Obresti vlogov. 'm if. 
I. Obresti p r i poštni hrani lnici znašajo 6 % na -lefó ; | 

za manjše vloge do 50.000--— dinarjev. Za vloge n a d s 
50.000-— dinarjev še plačajo 4% obresti na leto. -M 

\ II. Poštna hranilnica pripisuje obresti od : vlogo* 4 
koncem vsakega leta in takoj v prvih treh mesecih, na*r § 
slednjega leta pošlje vložiteljem obvestilo o obrestih, na; % 
obrazcu »Obrestna nakaznica«. , i'f$ 

III. Kdor ne dobi..obrestne nakaznice do 31,. marca,.;*: 
lahko pošlje reklamacijo poštni hranilnici, hranilni pro:<é 
met.Beograd. Pred 31. marcem se reklamacije ne spregi 
jemajò,/vendar.lahko vložitelj pošlje svojo,hranilno knji
žico poštni hranilnici, hranilni promet Beograd,. da se;-
mu pripišejo obresti. . . . ...... j 

I V.. Obresti hranilnih vlogov pri poštni hranilnici soi^ 
podvržene 3% rentnemu davku, t. j . na en dinar obresti $ 
3 pare davka, t a davek pobira poštna hfanilnica~sarçi 
in ga izroča davčnim oblastvOm, vložiteljem pa za-'tor) 
treba skrbeti ••№ 

• •., '<••• § 30. P r a v i c e iii u g o d n o s t i / > .;; 
I. Obresti na vloge pri poštni hranilnici so oproščeno;.' 

vseh doklad/ , '. , . . ' . ' / . / i / /,'. -^:ffî 

; H. Na vloge do 20Ó0-— dinarjev'še'ne. sme.izreči-tì 
prepoved, hiti pridobiti zastavna pravica,, in se hramlnR,,^ 
knjižica do te vsote tudi ne more zarubiti., ... , . r / / j J 

III. Zi,pisma, kì sé pošljejo poštni hranilnici,'se.'пб*/|] 
plača nobena.pristojbina niti poštnina, ako. se poŠljejoj«^ 
uradni kuvertij.ali ako se na.navadni kuverti napise 
številka hranilne knjižice.. .. .- \'iüw 

-• • - . - • ' - • i - - , . . - • • • • • • • . - • '• • • .-•.-• y--'•ЗрЉ 

: -J ; - .••• ' - - . • ' ^ :.-': •'•• - ' . . - • - . - :•• / y : > Ô > f 

8 31. Za vloge jamči država, \ ,-.-'ò**$ 
:''-' Poš tna hranilnica je državen denarn i zavod in rad 
tega jamči za vse njej zaupane, vloge driava^ '"• ]';•'-.'• 

dinarjev doW| 

Ì 32, Potrdila o vplačilu. 

Il;'Ža-vpla.^-;ki;so''-ye6ia:-.od7'600!-r', ,_. _., , 
• vlpziteïf" od -poštne hrani ln ice iz Beograda posebno; po-ftj 
l t^dilp^ k i se" mora;, hrani t i , .ker morao/pôtrdilo pókaz&ti ' l! 
/pQgti^ k a d a r žel i ;dvignit i vlog. • .••••>.• / V:-o?M$ 

/ M! kdor neZdoT&i po t rd i l a v desetih d n e h ' p o 
čilu, na j pošlje ppStni-hrani ln id v Beograd: r e k l a m a c i j o ^ 

'/Obrazciza r e k l a m a û i i o î A k u v e r t o so'dobe;.gri veaki•$$№$ 
' 'feeîiplàonb.' > / . . • . - • : • / . v -t:: '•^••"<:r. ..'„.-. i » . < ( ' ' 
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.;,, § S3. Številka hranilne knjižice, 

; ;•• i I. Vsaka hranilna knjižica ima številko. Ta številka 
te.važna . in mora biti označena v vsakem pismu, ki ga 
vlpžitelj pošlje poštni hranilnici. 
• ' v-Pri poštni hranilnici imajo svoje vloge tisoči in tisoči 

.Vložiteljev, delo pa je.zelo otežkočeno, če kdo pozabi 
^napisati v svojem pismu številko knjižice. 

§ 34. Naslov vložitelja, 
9-f, ( I. Vložiteljem se priporoča, da vselej, kadar vlože 
l ^ ß u dvignejo denar, napišejo na listku >viagam<-ali »dvi-

£.Џац svöj natančni naslov. 
•- Na ta način vzdržujejo vložitelji. s poštno hranilnico 

«alne stike in ona jim lahko dostavlja sporočila o vsem, 
kar je, v zvezi z njihovim vlogom, 

§ 35. Zamenjava knjižice. 
' . : »*• ' V"- • ; • : • • ' • ' " - i '• • ' 

'/'•" I. Kadar je vsa knjižica polna, tako da v njej ni več. 
pros tora z"a vlaganje in dviganje denarja, mora vložitelj 
"|yojo knjižico poslati postni hranilnici v Beograd^ da mu 

'tysjanvenja za novo. ; * . . • • - . . 

^л; § 36. Odstop knjižice. • 

( | j I.. Vsakdo lahko odstopi svojo knjižico drugemu. To 
"" 'ààpravi na pošti s posebnim zapisnikom. .Knjižica se . 

"je, poštni hranilnici v Beograd,radi pronosa,na ime 
n i k a . ' ,. . ' , • ' • " • • . <... . : . • , . , : > 

. :„ '.."§ 37. Izguba knjižice. -

Äko hranilna knjižica izgine (zgori, se tzgabi ali 
adena), naj-' Vložitelj to hitro javi najbližji pošti in 
''hranilnici. , ' .,-. • •.... j 

. . . hranilnica-prepove-takoj izplačilo; vlogovpo. tej 
Ä i . Ko mine pet tednov,,dobi vložitelj novo-кпјШср,--

v^>'riied'tem ni pojavil kak spW,. M. g& 1älfls9 ^ 
, ' ? ^ o d i S ö e . . ' • : • ' ' • - . - • ' ' ' . ' •' • • -

m-*'•"•"'• -• - б - 3 8 - ®™&i ••• 

ft':% ; Poštna hranilnica s izaračuni : 
" it-b-it* Pristojbino 10—, dinarjev od vsakega vložitelja 

ШшЏ,. ^Џ$$?ЧЧ knjižice.- - . ; . .. -.;.. 
Wp'\- % Lefeo' pristojbino za obveščanje vložitelja (vplače-
^0$j*$) v obrestih po tejle lestvici: ; 
'ßßh'Z'. M'"zneska dospelih obresti ee "pobira pristojbina 
đft'i?-:-'' ' do Din 25---- """ ' 
P^:-OdD;Ìn'.25-—„ „ SO—. 

1Ö0-— „ „~250— 
2 6 0 - , , ,,600\~-
60O— naprej y >' 

Шђ^. **• Ža postopek amortizacije izgubljene hranilne'khjp-v 

ШШћ -fcto: Din 10O— za^Iogetio Шп 50O—, Din 250'— 
^ | ^ a $ ó j & ' n a d Din 50Ò--9 ' л * ;' '•-...,; . 

§ 39. Izseîjenîgki vlogi. =, • - • 

iSi^o^na hranilnica sprej'emà tudi vloge' a i iïaàth 
" 1 И Ш ^ ' ^ ï- pripadnikov kraljevine' Jugo^vijét' ki'' 
hM&:',$"Kozem&tvu."Plačuje jSim; za :te' -;Vloge/ specialne 
Ш^"0^% ;nà; letò dò; гпеШ Ш - 2 Ш ) Ф 0 - . д а * to-: 
^ ^ f!naaajo,'jobisestó .^%.-^l^---\'::z:,,.r\.,hf--:./.r^ï-:. 

Ш* - Podrobnejša арс*ош$ o Iz^lfcniSlisifc yifogih, уро* 
I^PÄui : biianjiittioa. y^iìxms.-^ ,#Тт̂ Ј№в^1аСп,о; 

Mt 

Dk 
», 
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5» 

« 
« 
» 

L I ' — 

2-— 
3--r-

4-— 
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6'— 

1 0 - У 

'*> ?;->li;',>: 

III. Sttlošne določbe. 
§ 40; Nalazila v inozemstvo. 

I. Pò poštni hranilnici /lahko pošlje ysak-a osebà deg
nar y vse kraje sveta., Da se denar udppšlje,,se, moxa;-iti-
na najbližjo pošto kjerkoli v naši kraljevini in vplačati 
y dinarjih odgovarjajoči znesek ter izpolnitj posebno po-:, 
ložnico (obrazec 132 š), na kateri se mora napisati, z la-, 
tinico,' komu in kje naj se ta znesek izplača. Poštna hra-,,. 
nimica izvrši te naloge potem, ko je preračunala-dinarja' r 
v tujo valuto po možnosti po tečaju beograjske borze1.. • • 

II. V. Zedinjene ameriške dtžave-in,,v .Kanado s8.'r 
lahko pošlje na- eno nakaznico 100 dolarjev, stroški pa.-'.' 
znašajo Din. 10— za vsakih,začetih Din.IOOO-.T-.'-, -• ':•• 

III.. V jyeUko.Briianyo^-p/'njenei^lòpHe^.'Aahkp.,. 
pošlje,, na reno'. nàkazaiico- 3000 dinarĵ Vj,.'.stroiki- paiznifr .T 
Šajp Din 5-— do Din 500;.—, a D'in 1;—-za;; vsakih : nai.,;!- '•, 
daljnjih začetih...Din 10O-TY. •'•'.•' . ,• .'У?'\{Ц • 

[ IV.. V. ,ostale ;kraje,je znesek nakazila omejen, ž.déf./:'. 
viznimi predpisi-mjinistrstva za 'finance, stroiki,pk. ;zna^;,L^ 
šajo Din 5-— za 'vsakih, začetih.;Din 500-r. ;:V,.,','r! "•!>;/'.̂ ' 

• У. Iz. navedenüv, krajev gè prav'v.tek^.^tìo'^òv-i&l^ . 
poti pošlje po naši.poštni hranilnici Àpi^ihfiMm ^Мџ^г,-/' 
n i k o m . ' . . - ' . ' . . , ' . .')"••'•':• . " ' •"; • ' ''.'. ' .'•'•'.. - K V . ' - . ' . " ' * ' , ' • - . ' -

§ 41. Borzni pbsÌÌ4-.;;'•:,% ,ч• .:" 
.1. .Kdor-, želi kupìti'Nali pcpdatt-nasibor^i kàke:vred- ;. 

nostne ,papj|rjei! lahko 'Mvizvrli pbipoëim hranilnici v 
zvezi s-čekovnim računom :Јт;ћгааШпо^1шјШср. Pçrtreheu •• 
je рдвтеп nalog in zadostàp róitjéinà'računu,.» Vložite!ji : 
mprâjo poslati z;inalpgom tudi-svojb feraniloo,-knjižfcov. -

II, Kdor nima niti^čekovnegaračuna, niti hranilne '•> 
knjižice, želivpa kupiti po poštni' hranilnici državne ob- / 
veznice, lahko napiše svoj nalog na zadnjo stran čekovne-n 
položnice' гЏџп&г$ђ?$ЏМ±№ 'Мџ*&ФЧ^еш^ш^фаЏ^е^^Л'-
trebbi znie.eekj01>1&&ш>&аеТњавЦ^ 
nimi papirji.:, .,,:,-; ;-.,< Цкугy/,:-, ':;•'%;' v . ; ^ , ( п-Љ^ц}-'hit. 

III. Poštna hrani.l3Jiça..pobira,pjoleg.borzièffcurta^éWii; ; 

in pristojbine :tudi.-se-k:o/oö/p?!.ovizile::zaiÄp^o4aJ0^ ; -л\,, 
npatnih, papirjev. Kupnina državnih obvедпјс? ..Je; ррдо^бе- • ) >' 
na provizije.- -\- , / ,.••;-,: :- ,'-'•; :/••-'-, ':.•,:'•}•'••'".'^Uyri 
:•••• :.'•'-•'••••]. ; g 42. KónZnaiPdrédba;,. : . ,! ;{^ -. ••',:'.-y —; 

Ta navodila stopî'jo .v iho6 z1 dnem objave V; »ŠlĤ f>j&i c' 
nih nov in .ah< . . . ' . ' . , '. '• " : , ' ' : . - 4; •;• •'; '•''' ' •'; 

.' V ВеодгМи,. dne;,Ì2;,decenibW 1931.' ' " ' i ' . / ' 1"' 

i . i - '>-; . : : '"::•'•' rž: "' : '4-^ч ^MÌTÌi^terr.za •.•;pfojmé'S4-i>.--'.':-̂ t л
; 

'.'•!'•:..---y 'l •'.:r'.-.v-tiâ*j<''tBjftdiy*J!ftTiéi Si а№,:;'-//-\-
.1 

'Ш". 
.-TI--,«' ' 

•i*: 'if''V. 

.Lf . 'ï}*\:.~" 

1 -tu* 

№••; •'•'''} "• 

"• •' : 'vL 
:• i • , ' . i . 

'Шп, 
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1. Potniki in lovci iz mozemstva, ki jprihajuju v Kra
ljevino k strelnim tekmam'ali'zaradi lova, smejo pre-' 
našati svoje orodje, ustrezni pribor in strelivo samó 
s predpisno dovolitvijo pristojne banske uprave. 

2. Obmejne carinarnice opravijo v takih primerili 
ocarinjenje orožja z • dotičnim priborom in strelivom, 
poživajoč sé na dovolitev banske uprave, z uradno pri
znanico, v kateri morajo naznačiti točen naziv orožja, 
vrsto,-sistem in število orožja, popis pribora k orožju, 
kakor tudi število strelov.. Znesek carinskih davščin je 
kreditirati nä podstavi točke 6., člena 10. v predlogu 
zakona o obči cäfinski tarifi ob pismenem jamstvu, izda
nom po ohi združbi, na katere poziv dotični v kraljevino 
prfhaja.' ! 

3. Ob povratku tako uvoženega orožja iz kraljevine 
opravi obmejna carinarnica izvozno ocarinjen je z uradno 
priznanico s pozivom na dotični duplikat uvozne uradne 
priznanice. Duplikat uvozne uradne priznanice pridrži 
carinarnica in jo priloži unikatu izvozne uradne pri
znanice; na unikatu uvdzne uradne priznanice pa se 
sklicuje na številko izvozne uradne priznanice, s katero 
se, je opravilo izvozno ocarinjenje. 

; Če se je opravilo uvozno ocarinjenje pri drugi cari
narnici, je treba o iznosu takega orožja iz kraljevine 
obvestiti carinarnico, pri kateri se je'opravilo uvozno 
ocarinjenje; ta priloži to obvestilo dotični uvozni uradni 
priznanici in zabeleži to v pripombi v evidenčni knjigi. 

4. Rok za povratek iz kraljevine tako uvoženega 
orožja in označenega/ pribora znaša mesec dni; po tem 
roku .nastane za združbo* ki je dala pismeno jamstvo, 
obveznost v tem smislu za znesek kreditiranih carinskih 
davščia^ razen za uporabljeno strelivo. 

- 5. Potniki in lovci, ki bivajo stalno v kraljevini, a 
odfaajajò>v inozemstvo k strelnim tekmam ali na lov, 
marajo prijaviti pri izstopu iz kraljevine pri obmejni 
carinartodci svoje orožje in prav tako tudi ustrezni pribor 
in strelivo kakor tudi pokazati pristojno dovolilo, da 
smejo dotično orožje imeti in nositi. 

-Mzvozoo ocarinjenje dotičnega orožja, pribora in stre
liva je opravi© ž uradno priznanico ob točnem popisu 
vrate, sistema in števila orožja kakor tudi števila strelov 
in popisu pribora, sklicevajeве nia številko dovolila o 
posesti in nošenju orožja in naziv oblastva, ki je izdalo 
dovolilo. 

6. Pri povratku se morajo te osebe javiti pri obmej
ni carinarnici in ji predložiti duplikat izvozne uradne 
priznanice,. Če se ujemajo podatki na tem duplikatu 
povsem z orožjem in priborom, opravi carinarnica^ uvoz
no ocarinjenje z uradno priznanico; pri tem je orožje in 
pribor prosto carine in je' obenem označiti številko 
dovolila za posest in nošenje orožja ter ime oblastva, ki 
Je izdalo dovolilo. Po izvršenem ocarinjenju je odvzeti 
duplikat izvozne priznanice in ga priložiti uvozni uradni 
priznanici. : ; • ' : ; . : г : 

Če se,je opravilo izvozno carinjenje pri drugi cari-
naVrfici,nŠe'r inora apostati ob povratka takega orožja v 
krp^iao-Iebwestiio .carfijarnici, pri kateri se je izvrSflo: 
izvozno, ocarinjenje;, ta pjailoži to obvestilo urikatu dotič
ne uvozue^prìzìianibé fiì; zabeleži to V pripombi v evi-
denčnji knjigi. . ' . • • 

. 4.,,Carinarnice.morajo urediti evidenčno knjigo tako 
za osebe, /ki prihajajo y našo kraljevino, kakor tudi za 
osebe, ki odhajajo v inozemstvo. Prva knjiga mora obse
gati te-le razpredelke: ime osebe, ki vnaša orožje, odkod 
je, vreto, efetem ta Število brožja, pribor k orožjain Ste-
.т.ч^ a trAî^ »^'jTfo îflYfflSf henek* inaiasi " 

jamsiva dotične združbe, znesek kreditiranih carinskih 
davščin in pripombo; druga knjiga obsega: ime in pri
imek osebe, ki iznaša orožje, in kraj, odkoder je, vrsto 
in število orožja, sistem orožja, pribor k orožju in število? 
strelov, številko dovolila za nošenje in posest orožja>; 

kakor tudi naziv oblastva ki ga je izdalo. 
V Beogradu, dne 3. avgusta 1931.; IV. br. 27.210. ' 

Pomočnik 
ministra za finance 

dr. F. Gospodnetié s. r. 

125. 

I 
I 

Izprememba pravilnika | 
o kovanju zlatnikov in njih dajanju v J 

promet* | 
4 . . ' • • . • • * ; ! 

Izprememba pravilnika o kovanju zlatnikov in ujiu>|J 
dajanju v promet, predpisanega pod št. H-70.080 z dne J 
IV. junija 1931. m objavljenega v »Službeuih novinah« 'M 
št. 139 z dne 23. junija 1931.** . | 

Gospod minister za finance je odločil pod št. 601/lt^ 
z dne 2. januarja 1932. tako-le: '"ji 

1. Poslednji- odstavek člena 6. pravilnika o kovanju!! 
zlatnikov s podobo .Njiju Veličanstev kralja Aleksandra tHi 

in kraljice Marije se izpreminja in se glasi: »Od te mere 
v vsebini in težini se sme ob kovanju,zlatnikov odeto- <, 
piti, in sicer: v vsebini največ do 0-003 nad ali p o d | 
normale, v težini pa do 0-00125 za mali zlatnik in do? 
0-00500 za veliki zlatnik nad ali pod normalo, odrejeno! 
zgoraj.« i 

2. Člen 11. omenjenega pravilnika se izpreminja i i * 
se glasi: »Starih zlatnikov, zamenjanih za nove '-(čl. 10.)Џ 
kakor tudi kupljenih za gotov denar, ne smejo trgovc£;H 
z zlatniki dajati v promet, marveč jih morajo odstopiti ;|j 
Narodni banki ali pooblaščenim kovnicam zlatnikov.< . ' I 

Iz pisarne oddelka za državno računovodstvo in pro-.*| 
račun, v Beogradu, dne 2. januarja 1932.; št. 601/11. ''Ш 

Banove uredbe. 

126. 

•::+£ 

t 
VIII. No.. 7188/1. 

Razglas. 
:<fl 4 

Na osnovi §§1 . in 12. zakona z dne« 2. decembra^ 
1930., >Službeni list« 'št. 55. iz 1931., in. § 54. obrtnega. :'j 
reda (zakona z dne 5. februarja 1907., drž. zak. St. 26) i/ì 
odrejam v cilju enotne ureditve avtobusnega prometa'̂ ЏШ 
v prometno varnostnem oziru, kolikor ni to že doloSeû^ ' 
v pogojih posameznih koncesijskih odlokov, sledeče: , tfçi 

* »Službene novine kraljevine .Jugoslavije« z 
22. januarja 1932.; St. ie/VII/43. , 

№ 
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• 1. Podjetja, vršeča obrt občasnega prevažanja oseb 
z. avtobusi, ne sinejo v svoja vozila sprejemati več pot
nikov, nego je v njih oblastveno dopuščenih mest. 

2. Vstopanje in izstopanje potnikov se sme vršiti 
je na oblastveno ugotovljenih, iz voznih redov razvidnih 
№ ob progi označenih postajališčih (stalnih in pogojnih) 
*n je postajanje avtobusov y ta namen med postajališči 
prepovedano. 

3. Prevažanje tovorov in blaga, ki ni ročna prtljaga 
potnikov — izvzemši pošto — z avtobusi je prepove
dano. Istótako je prepovedano, odvažati od oblastveno 

, določenih stojišč radi prevzemanja in oddaje kakršnekoli 
Prtljage. 

Prestopki se Jiazhujejo po določilih obrtnega _£gda. 
Kazni so: ' "' 

a) ukor, ' ' , . . ' • ) 
, b) globa, 

c) zapor, 
, d) odvzem koncesije za določen cas ali za stalno. 

Odredba stopi v- veljavo tretji dan po objavi v >Služ-
bènem listu« kraljevske' banske uprave Dravske ba
novine. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 28. decembra 1931. 

Za bana pomočnik: 
dr. Pirkmajer s. r. 

Ш' ;' Objave banske uprave 
||i;0 pobiranju občinskih trošarin 
É v letu 1932. 

Џ- No. 30069/Ï. 

Objava. 
Občina Brezovica, v erezu ljubljanskem, bo pobirala 

?d dneva razglasitve v službenem listu« v letu 1932. 
Naslednje občinske trošarine: t 

a) od 100 1 vina Din 10Q-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta, Din lOO'̂ -j 
«) od 100 1 piva Din 100*—, . ' • ' ' , . " . 
č) od M stopnje alkohola, špirita, žganja, likerja, 

гшаа in konjaka Din 8-—, •~*~~̂ ч 
d) od goveda nad 1 letom Din 10*—^ \ 
e) od goveda pod 1 letom Din 5'—, ] 

*) od prašičev Din 5'—, 
g) od drobnice Din 2*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine > Ljubljani, 
" irt ' dne 22. Januarja 19Ô2, 

^ No. 1521/1, 
Objava. 

' Občina Kamna Gorica, v erezu radovljiškem, bo po-
lû^!® °^ dneva razglasitve v »Službenem ÜeÖU M teta 
^ ^alftdnjo cWwfcPt t$f&*tìì№ 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 piva Din 30'—, 
e) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8-—, 
č) od goveda nad 1 letom ' Din 12-—, 
d) od goveda pod 1 letom Din 10*—, 

, e) od prašičev Din 10'—, 
f) od drobnice Din 6*—',' 

g) od 100 kg'uvoženega mesa vseh' vrst um ur—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 22. januarja. 1932.. 

II. No. 1612/1. 

Objava. 
Občiv.a Stari trg, v šrezu črnomeljskem, bo pobirala 

od dn^/a razglasitve v' >Službenem listu« v letu 1932. 
-naslednje občinske trošarine: ' 

a)" od 100 1 vina Din 100'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25*—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganla. likerja, 

ruma ш konjaka Din 5*—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 10*—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 20*—, 
f) od goveda pod 1 letom Din 10*—? 
g) od prašičev Din 10*—, 
h) od drobnice Din 5"—' 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v LJubljani, 
t ,, dne/28. januarja 1932; 

II. No. ЖШ/Л.. *• 

Objava. 
Občina Sv. Trije kralji, v srezu mariborskem levi 

breg, bo pobirala v letu 1932. naslednje občinske tro
šarine: 

a) od 100 Ivina Din 50-—, 
b) od 100 1 sadnega mošta Din 10*—, 
c) od goveda nad 1 letom Din 30*—,. 

• č) od goveda, pod i letom Din 25*—, • 
d) od prašičev Din US*—, 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
1 dne 22. januarja 1932. 

II. No. 31.603/1. 

Objava. 
Občina Vrtiče, v srezu mariborskem levi breg, bo 

pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1vina Din 50*^-, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—, 
c> od hI stopnje alkohola špirita* žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5'—. 
КгаЦетвкаЈмшака uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 22. januarja 1932, 
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128. 

Popravek. • 
V »posebnih uzancah za trgovanje z Titom« Je ljub

ljanska borza, za katero veljajo té uzance, naknadno ugo
tovila v srbskem izViTniku nekatere nepravilnosti, ki so 
prešle tudi v slovenski prevod, objavljen v »Službenem 

- listu« št. 50/4 iz leta 1932., in se s tem popravljajo. 
.Pravilno se mora glaski: 
V § 5., vrsta 3.: »... uzancam 1 j u b 1 j a n s k e« (ne: 

zagrebške). 
(V § 6., odst. 2., je v 1. vrsti nejasno odtisnjena be

seda »blaga« in v 2. vrsti »enake«.) 
* V § 9., L, vrsta 2.: . . . § 5 2 . . . « (ne 51)'. 

V § 24., pod b) 3. odst, 2. vrsta: »§ 50.« (ne: 49.). 
V § 27., 1. odst., 3. vrsta: . . . l j u b l j a n s k i borzi 

(ne: zagrebški). ' , ' 
V § 28., 1. vrsta: >... določbe § 60.« (ne: §§ 59. 

do 59. n). 
Uredništvo 

Službenega lista, kraljevske barifeke 
uprave Dravske banovine. 

129, 

Razne objave * 
iz „Službenih novink 

StevUka I z dne 1. januarja 1932. 
Njegovo Veličanstvo kralj je' odlikoval z a&azom od 

1. januarja 1932.: 
z redom Jugoslovanske krone IV, stopnje Kola-

riča Antona, profesorja iz .Ptuja, Šiško Josipa, 
kanonika iz Ptuja, Èp ih a Jožefa, župnika iz* Stare 
cerkve, Mer kuna Antona, župnika iz. Dobrega polja, 
GrSo Blaža, žtrpnika v pokoju iz Šenčurja, Ple.peTca 
Jožefa, župnika iz Sv.Eme, -Glanzmana Edmunda, 
industrialca iz Tržiča, G a s s n è r j a A n d r e j a , indü-
strialca iz Tržiča, R o b l e k a F r a n c a , veleposestnika iz 
Žalca, Tauzesa Franca iz Gornjega Logatca, Sinka 
Štefana iz Škofje Loke, dr^PikuŠa Janka, odvet
nika iz Dolnje LenđavB, đr.'Èffbler javFranca, odvet
nika iz Radovijice* dr. Stajnkâ Marka, odvetnika iz 
Çijùtqmera, Adamiča Josipa, posestnika iz Domžal, 
Brankovima Spiro, lekarnarja iz Črnomlja; dr. P e ^ 
s totnika PavJLa. profesorja iz Ljubljane: " 

z redom Jugoslovanske krone V. stopnje A r k a 
I v a n a m!.,_ trgovca iz Ribnice, M a l e š i č a I v a n a , 
trgoVća iz Metlike, D o 1 inška A v g ue ta* gostilničarja 

•Ч 
— ^ ^ — I — ^ ^ ^ ^ ^ - ^ — • H U I . . 1 . i — ^(Д 

•i-Ш 
m posestnika iz Bf inče, Gr ča rja Albina, iz Zagorja,.^ 
dr. Kloarja Franca, odvetnika iz Kozjega, dr. Šem-rt | 
гоа Franca, indu9trialca iz K ranja, Laha Josip a, JI 
trgovca iz Cvetkovcev, Kožuha Josipa, posestnika.12 . | 
Škofje vasi, dr. Trpšta Josipa, odvetniškega konci-, | 
pienta iz Novega mesta, Sušterš iča Josipa, posest- \'?| 
nika iz Seničice, Gliho Antona, posestnika in trgovca-^ 
iz Krškega dr. Drnovška Janka, odvetnika iz Brežic.,Ш 
Novaka Karola, posestnika iz Motnika, Robnika | j 
Ivana, učitelja iz. Maribora, dr. Farkaša Franjo, ' J 
sodnika iz Murske.; Sobote, Grafenauer ja Franca, ''gj 
posestnika iz Smokuča, Kruleja Ernesta, posestnika \J 
iz Sevnice, Kreka Franca, arhivskega uradnika iz Ja 
Kamnika, Grma Jožefa, posestnika iz Bohinjske | 
Srednje vasi, Hodnika Ivana, posestnika in mesarja-
iz Bohinjske Srednje vasi, Beca Alojzija, posestnika 
iz Kamenice in Repovža Josipa, posestnika iz Ko-
luderije; , , 

z zlato kolajno za civilne zasluge: Ocvirka Hen- û 
rika,.tovarniškega mojstra iz Vevč, R i m a t a Janeža, ' | 
občinskega služitelja iz Velike Poljane in K revi ja 
Josipa, občinskega stražnika iz Rajhenburga. 

Številka 2 z dne 2. januarja 1932. 
Njegovo Veličanstvo kralj je postavil z ukazom od"^ 

10. decembra 1Ô31.; za svetnika V. skupine-štuklja/,;,' 
Josipa, višjega pristava VI. položajne skupine pri drav—|L 
ski direkciji pošte in telegrafa v Ljubljani; za upravnika^ 
V. položajne skupine K ob e ja Jakoba, starešino pošteni 
in telegrafa Ljubljana 1 v VI. položajni skupini; za; | 
višjega pristava v VII. .položajni skupini Pičmana v ; ' | 
E da, pristava VIII. položajne skupine dravàke direk
cije poŠte in telegrafa v Ljubljani. 

Številka 5 z dne 6. januarja 1932. 

Njegovo Veličanstvo kralj je z ukazom ž dne 5. ja-?| 
nuarja 1932. spreј̂ е!,; ̂ stavko, ki so jo predložili: pred-^s 
sednik ministrskega sveta in minister za notranje poslefj 
Zivković R. P e t e r ; minister brez portfelja U zu no-Д 
vić T. Nikola; minister brez portfelja Timoti jević;; | 
L. Košta; minister brez portfelja Stanič Andra;-Ш 
minister za zunanje posle dr. Marinko vić Vojislav;.'^ 
îhinister za gradlbë, d;r. Kramer Albert; minister brez /f 
portfelja dr. Pài e ček Ivaft; minister za trgovino in 
industrijo di\. Kumanudi Kd-stä; minister brez pori??-^ 
felja Pue el j Ivan; minister pravde dr. Kojić S.r%| 
D r a g o t i n; minister ' za\ p tosveto M a k s i in o v i ć B o>-f| 
ž i d a f ; minister za Sum'è in rudnike dr.' Š i b en i k ^ ; 
S t a n k o ; minister - brez portfelja, d r. Š v e r i j u g W;. J| 
Stanko; minister za" promet Ràdevo j evie Lazâ t l / ^ 
minister brez. portfelja Pf è ka Nik öl à; 'minister Њ-Ш 
poljedelstvo NeudOTÎér Mirko; minister zà vojsko-ЏШ 
mornarico armijski general S t ó j a n 0 vie Ž. Drag or j; 
mir; minister za socialno politiko in narodno zdravje.*^ 
d r/ K Q s t r e u č i ért Mar k o; minister brez portfelj^/JI 
Matica Pavel; ч minister brez portfelja dr. H a s a t i ^ l 
begović A vda in'minister za finance dr, D j o r d j ë ^ ^ 
vić MiloradL '•"•'[•,$ 

• • - • : ' : v- :'/,]Ш 
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Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in u r e đ a j Pohar Kgbert v-.LjubljanL; 
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Poštnina plačana v gotovini 

K R A L J E V I N A 

. F I N S K I miAD 
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J U G O S LAV I H 

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

kos. V LJUBLJANI, dne 6. februarja 1932. Letnik III. 

V S E B I N A : 
• Uredba ò nagradah dnevničarjem pri vojski in mornarici. 
• Uredba o izdajanju in potrjanju potrdil o imovinskem 

stanju. 
Pravila o opravljanju drž. strokovnega izpita za uradnike 
v resortu ministrstva za soc. politiko in narodno zdravje. 
Pravila o pregledovanju in žigosanju, obliki itd. taksa-
metröv in o njih točnosti. 
Norme za portlandcement.. 
Navodila za uporabo § 3.' zakona ,o izvršilnem izterjanju 
gozdnih škod. 
Sporazum' o kliringu z republiko Avstrijo. 
Telefonski promet (z Avstrijo). 
Telefonski promet Sv. Trojica v Sidv. gor.—Avstrija. 

139. Znižanje takse za telefonski promet Tržič—Celovec.. 
140. Nove'pristojbine v telefonskem prometu z Rumùnijo; 
141. Razpis-odločba o izpremembi tar. štev. 442. uvozne carin

ske tarife. 
142. Deponiranje našega ratifikacijskega instrumenta glede kon

vencije o antidiftericnem serumu. 
143. Pristop italijanskih kolonij konvenciji za zaščito industrij

ske svojine. 
144. Seznam držav, ki so ratificirale svetovno poštno konvencijo, 
145: Pristop Afganistana k svetovni poštni konvenciji. 
146. Objave o pobiranju občinskih trošarin v letu 1932. 
147. Razne objave iz »Službenih novin«. 

Uredbe osrednje vlade. Člen 3. 

130. 

Na osnovi § 166. zakona o uradnikih in člena 287. 
^rv-ûna o' ustroju vojske in inornarice predpisujem po 

^dobljeni soglasnosti gospoda ministra za finance 

ш^'1-' "•:*'••• " ' u r e d b o 
©iiagtradäh dnëyniëarjetii pri vojski in 

s*:*"- ihofnärici.* 
i>. . '_Д, .' Člen 1. 

Za dnevničarja po tej uredbi se smatra oseba, ki se 
.,,,.. I e Pö § 158. zakona o uradnikih na delo pri vojski 
<$'.Ш mornarici za posle, ki jih vrže zvaničniki in služitelji, 
\<i mesečno nagrado po členih 4. in 5. te uredbe, in to na 

даћгаа mesta,; določena z uredbo ò formaciji vojske in z 
Wôdbo o formaciji morna!rice ob mirnem času, 

e if'iffj ... IP ,_: ,,-. _ ; , Člen 2 . , / 

% « , . ^ e m o m a s e smejo sprejeti poedine osebe, tudi če 
•sfirtj'fl''.katerihkoli''razlogov,'ће morejo sprejeti za stalne 
^ ^ ^ Р ^ О Ш е п е . uslužlietice, -pa pò svoji kvalifikaciji in 
Wm\ ^ * m ^ ö l ° v r š i t i izvëstne uradniške dolžnosti ali 
eS^'-möJBt'föv raznih bbrtbv; za dnevničaf je na prazna 
l Œ ^ P o ЏВШV forüMFVojske in o formaciji mor-
't^f l t ìe; ob!milfném čaeu .in z nagrado, označeno v zapo-
>>.«№fl№jftâyitëtà& in i razpredelnice Člena 4. te uredbe. 

»Slu%ette 'novine kraljevine>'' Jugoslavije« % jdne 
Џ1932., St 18/VÜI/g^\ 

'Dnevničarji se sprejemajo na delo pri vojski in 
mornarici z odlokom ministra ztì^vojsko in, ш ш ш ш о , 
odnosno z odlokom njenui podrejenih organov; .rfffl&fieiif 
prenese to svojo pravico. V odloku o sprejemu se ДоШ1 
tudi velikost nagrade, ki se mora gibati v mejah, dolo
čenih s členoma 4. in 5. te uredbe. 

Člen 4. 

Začetne nagrade dnevničarjev so naslednje: ; 

> 

d a 

1 

2 

3 

4 

V r s t a d n e v n i č a r j e v 

Dnevničarji, ki vrle zvanicniško službo 

• • • ' S . - • . 

Dnevničarji, Id vrše služiteljsko službo 

Dnevničarji, ki imajo stroko^mo teh
nično. a.li obrtno kvalifikacijo 

Dnevničarji s popolno fakultetno iz
obrazbo, zaposleni v uradniških 
službah 

• 

Znčetna nagrada * 
dragtnlskem razreda 

I 1 Ћ j III 
ne mesec dinarjev 

do 
•950 

•db-
1200 

do 
1400 

db' 
«80 

Ì1O0 

do 
1300 

ào 

dò 
760"v 

do 
1000 

. 1 

do 
,1200 

« 

Člen 5, . , . _ 

Po vsakem dovršenem drugem letu službe se smejo 
nagrade iz razpredelnice člena L te uredbe na predlog 
predstojnikov zvišati, če je za to proračunske možnosti, 
tako-lô; 
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ice za ;. г ,-J i; 'a^i onevnicarjem pod zap. št. 1. razpredelnii 
'-• * 60-—. dinarjev; 

b) dnevničarjem pod zap. št. 2. razpredelnice za 
40*— dinarjev; 

c) dnevničarjem pod zap. št. 3. razpredelnice za 
60*— dinarjev; 

č) dnevničarjem pod zap. št. 4. razpredelnice za 
80-— dinarjev. 

Člen 6. 

Dnevničarji, ki se zateko na dan, ko stopi ta uredba 
v veljavo, v službi pri vojski in mornarici z višjimi na
gradami (brez rodbinske doklade, ki so jo uživali po 
naredbi A. T. br. 9077 z dne 15. oktobra 1928.), kakor 
jim dejanski pripadajo po razpredelnici člena 4., obdfže 
te nagrade tudi še nadalje; roki za zvišanje nagrad (po 
členu 6.) pa se jim morajo računiti od dne postavitve in 
od najvišje pričetne nagrade. 

Člen 7. 

Nagrade dnevničarjem iz čl. 4. prično teči osebam, 
sprejetim za dnevničarje, od dne odloka o sprejemu; 
morajo pa vršiti 15 dni pred tem odlokom brez nagrade 
poale zaradi ocene njih sposobnosti za posel, za katerega 
se sprejemajo. 

Člen 8. 

Dnevničarji nimajo osebne niti rodbinske draginjske 
doklade; ob izvrševanju službenega potovanja pa se mo
rajo uporabljati nanje odredbe člena 44. zakona o po
vračilu potnih in selitvenih stroškov in dok lad za pospb-
ne službe pri vojski in mornarici. 

Člen 9. 

Vse, kar je določeno s to uredbo za dnevničarje, 
velja tudi za osebe ženskega spola, ki se sprejmo ob 
istih pogojih v službo pri vojski in mornarici. 

Člen 10. 

Podrobnejše postopanje glede sprejemanja dnevni-
čarjev na delo, pogojev, katerim morajo ustrezati, in 
ostalih njih službenih razmerij se predpišejo s pravili. 

Člen 11. 

Ta uredba stopi v veljavo od dne, ko se razglasi v 
>Službenih novinah« in v >Službenem vojnem listu«; z 
njo sta nadomeščena in prestaneta veljati: naredba 
'A. T. br. 9077 z dne 15. oktobra 1928. in pravilnik za 
izdajanje doklad za otroke delavcem-dnevničarjem, za
poslenim pri vojski in mornarici K. B. br. 14.801 z dne 
27. novembra 1928. 

V Beogradu, dne 18. januarja 1932.; Đ. br. 345. 

Minister 
za vojsko in mornarico, 

armijski general 
Drag. Ž. Siojanovtt s. r. 

131. 

Na osnovi § 1GG. zakona o sodnem postopanju v civil
nih pravdah z dne 13. julija 1929. in v soglasnosti' z 
ministrom pravde in ministrom za finance predpisu
jem to-le 

uredbo 
o izdajanju in potrjanju potrdil o imo

vinskem stanju.* 

Člen 1. 

Potrdila o imovinskem stanju, da se izposluje siro
maška pravica skladno z zakonom o sodnem postopanju 
v civilnih pravdah, izdaja in podpisuje predsednik (na
čelnik) one občine, na katere področju ima stranka, ki 
namerja zaprositi za pripoznavo siromaške pravice, svoje 
prebivališče. Občina kraja, kjer biva stranka, ki ima v 
naši državi stalno prebivališče, le prehodno, ne sme 
izdati potrdila o imovinskem stanju. 

Člen 2. 

Potrdilo o imovinskem stanju se izda br,ez plačila 
takse in brez druge odškodnine po obrazcu ministrstva 
za finance. Obrazce nabavljajo pristojna oblastva od 
davčnih uprav po nabavni ceni. Uporabljanje drugih 
obrazcev v ta namen je prepovedano. 

V vsakem^potrdilu mora biti naveden predmet ali 
spor, za katerega se potrdilo izdaja. 

Ne izdaja se pa po spredaj omenjenem obrazcu po
trdilo o siromaški pravici, ki ga izdaja varuško ali 
skrbstveno oblastvo, skladno s predpisi nepravdnega 
postopanja, osebam, ki so pod varuštvom ali skrbstvom. 

Člen 3. 

Prošnja za potrdilo o imovinskem stanju, ki ni zave' 
zana nobeni taksi, se poda pismeno ali ustno na zapisnik 
pri pristojnem občinskem oblastvu. 

Če se vloži prošnja pismeno, mora prosilec takoj 
priložiti osebne in imovinske podatke, izpolnjene po 
obrazcu, ki se dobi pred izročitvijo prošnje pri občini 
proti povračilu nabavne cene. Prav tako more prosilec 
izposlovati na obrazcu izjavo lastnika one hiše, kjer sta
nuje, in potrdilo davčne uprave o prepisu davka. 

Če se poda prošnja na zapisml^se zapišejo takoj-
tudi osebni in imovinski podatki, ki jih stranka podpiše. 

člen 4. 

Postopanje za izdajanje potrdil mora biti takšno, da 
je z ene strani gotovo, da se bodo ugotovile vse' okol
nosti, ki so odločilne za potrdilo, točno in vestno, z druge 
strani pa da dobi stranka potrdilo hitro in na enostaven 
način. 

Če navede predsednik (načelnik) občine ali organ* 
ki sodeluje pri poizvedbah, potrebnih za izdajo potrdil* 
o imovinskem stanju, kakor tudi pri izdajanju potrdil» i 
vedoina kaj nepravilnega ali potrdi za resnično pno» • 
čeiher ve, da ni pravilno, odgovarja po kazenskem zako* 
na. Razen tega odgovarjajo vsi občinski organi, če s* 
siromaška pravica pripozna, tudi za впевке, katerih Je > 

* >Sluzbene novine kraljevine Jugoslavije* % dpA 
Ш, рОКф Шт ft. МСВД& 
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bila stranka začasno oproščena, za stroške postopanja po 
advokatu in za vso ostalo povzročeno škodo (§ 170. 
cvP-J>-)-

. ' • ' • • Č l e n 5. 

'•',, Občina mora pribaviti po najkrajši poli brez dopi-
sPyanja izjavo in podpis lastnika hiše, v kateri prosilec 
stanuje, kakor tudi potrdilo davčne uprave o predpisu 
davkov, če ni stranka tega že sama pribavila. 

Davčna uprava označi, koliko in kakšne vrste davka 
Ie, predpisanega prosilcu in osebam, ki so po zakonu 
dplžne, vzdrževati prosilca. 

Potem preizkusi občina, ali so navedbe v poročilu 
točne, in jih po potrebi popravi in popoìni. Nato mora 
Natančno poizvedeti prosilčeve razmere glede pridobi
vanja, dohodkov in imovine. Prav tako poizve razmere 
0 s e b, ki so po zakonu dolžne, vzdrževati prosilca. 

Na podstavi teh. poizvedb in nadaljnjih ocen izda 
občina potrdilo po predpisanem obrazcu. 

Člen a ) 

Ш\ • " ' Izdaja potrdila se ne sme odreči zategadelj, ker niso 
%/, Podatki, ki jih je navedel prosilec v poročilu, točni ali 
rff; Mt so nepopolni ali ker je hišni lastnik odrekel, podati 
v:Џ. izjavo. Občina mora sama poročilo preizkusiti in popol-
' .'/tìti in na podstavi tega odločiti, ali izda potrdilo po 
V^edpisanem obrazcu. • 

Člen 7. 
t Občine pošiljajo potrdila srôskemu načelstvu brez, 

'•% ^r.emnega akta; sresko načelstvo preizkusi v najkraj
šî  Š6m roku • poročilo o razmerah, proveri potrdilo, ga 
$ Potrdi, če je sporazumno, s pečatom in podpisom in ga 
'# v*iie občini, da ga vroči prosilcu. 
;< •".- Dopustno je izročiti potrdilo prosilcu samemu, da ga 
'•.v' Predloži; v potrditev sreslemu načelstvu in da ga prejme 

s- potrditvijo od sreskega načelstva. 

Člen 8. , 

Občina mesta Beograda in mestne občine s pravi
cami občega upravnega oblastva prve stopnje izdajajo 

'.'.' Prosilcem .potrdila brez potrditve po členu 7. 
....-..„ Potrdila občin na sedežu banske uprave, če ne spa
dajo med občine iz prvega odstavka, potrja uprava 
Policije. 

Člen 9. 

Potrdilo, starejše od enega leta, se sme uporabljati 
8^m°> če je. oblastvo, ki ga je izdalo, najpozneje šest 
ÇieJBçcev pred dnem uporabe potrdilo, da niso nastale 
^akrŠne izpremembe [odstavek (10) člena 11. pravil-

• Шка o izvrševanju zakona o sodnih taksah]. 
• Če je treba potrditi starejše potrdilo, je postopati na 
«ti način, kakor je navedeno v členih 5l do 8. tega pra
vnika; izjava nišnega lastnika in potrdilo davčne upra-
v * pa" se morata pribaviti nanovo. . 

1 ; ' , ' • • ' • " • " " ' • ' • ' • • • • • • • • • ^ e n Ì 0 . •. 

Če odreče obojna izdajo potr o\ Ji te pristojno 
o odreče potrditev potrdila, mora izdati o. tem 

odlok. 

Glede vložitve pritožbe kakor tudi glede pritožbe
nega postopanja veljajo predpisi o občem upravnem 
postopku.» 

Člen 11. 

Inozemci morajo predložiti potrdilo o imovinskem 
stanju od oblastva, ki je po zakonu dotične države za to 
pristojno. Tako potrdilo mora navajati vse osebne in 
imovinske podatke, ki so predpisani za domača potrdila. 
Ce ima inozemec v naši državi stalno prebivališče, mora 
predložiti razen potrdila inozemskega oblastva tudi po
trdilo občine svojega stalnega prebivališča v naši državi. 

Člen 12. 

Ta uredba stopi v veljavo, ko se razglasi v »Službe
nih novinah«; tega dne izgube veljavo predpisi za izdaja
nje potrdila o imovinskem stanju, obseženi v členih 17. 
do 25. pravilnika o izvrševanju zakona o sodnih taksah 
št. 43.292 z dne 11. junija 1930. (»Službene novine« z 
dne 17. junija 1930., št. XII/134—L),** kakor tudi vsi 
drugi predpisi za izdajanje potrdil o imovinskem stanju, 
ki so veljali doslej v poedinih delih kraljevine. 

V Beogradu, januarja 1932.; III. br. 61.097. 

Minister za notranje posle 
dr. M. SrSkić s. r. 

Na osnovi člena 3. zakona o ureditvi vrhovne držav
ne uprave in § 14, v zvezi s § 260. zakona o uradnikih 
predpisujem ta-le. 

pravila 
o opravljanju državnega strokovnega 
izpita za uradnike vresortu ministr
stva za socialno politiko in narodno 

zdravje.*** 

; Člen 1. 

Po predpisih zakona o uradnikih in po pravilno 
vloženi prijavi izda odlok o pravici do opravljanja držav
nega strokovnega izpita: za kandidate s področja uprave 
mesta Beograda ministrstvo'za socialno politiko in na*, 
rodno zdravje* za ostale pa po njih službenem kraju 
pristojni ban. 

Člen 2. 

Ižpraševalne komisije za opravljanje državnega stro
kovnega izpita se sestavljajo posebej: 

1. za konceptne uradnike; 
2. za uradnike zdravnike; 
8. za uradnike lekarnarje in kemike; 
4. za uradnike biologe; 
5. za manipulativne administrativne uradnike; 
6. za manipulativne sanitetno-tehnične in pomožno-

strokovne uradnike. * 

* >Službeni list« št. 26/4 iz L 1931. 
•* >Službeni list« St. 127/21 iz 1.1930. 

•** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

22, teamm 1Ш> st IWWU 
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Izpraševalne komisije za uradnike iz točk 1., .2., 3. 
in 4. tega Člena so sestavljene iz predsednika, štirih 
članov in zapisnikarja, za ostale pa iz predsednika, dveh 
članov in zapisnikarja. 

Kandidati-inženjerji in tehniki, razen kemikov, in 
arhitekti opravljajo državni strokovni izpit pred komi
sijo ministrstva za gradbe in po njegovem programu. 

Kandidati-veterinarji in agronomi opravljajo državni 
strokovni izpit pred komisijo ministrstva za poljedelstvo 
in" po njegovem programu. 

Člen 3. 
Izpraševalne komisije se sestavljajo* 
I. v Beogradu: za vse uradnike s področja uprave 

mesta Beograda in za strokovne uradnike s področja 
Drinske, Zetske, Dunavske, Moravske in Vardarske 
banevine; 

II. v Zagrebu: za konceptne in manipulativne urad
nike s področja Savske banovine in za strokovne urad
nike s področja Dravske, Savske, Vrbaske in Primorske 
banovine; 

III. na sedežu vsake kraljevske banske uprave: za 
konceptne in manipulativne uradnike s področja dotične 
banovine. 

Komisije zasedajo, kadar spozna predsednik to za 
potrebno po prijavljenem številu kandidatov, in sicer: 

a) za uradnike iz točk 1. in 5. člena 2. teh pravil 
pri ministrstvu, odnosno pri vsaki kraljevski banski 
upravi; 

b) za uradnike iz točk 2., 3. in 4. člena 2. teh pravil 
v centralnem higienskem zavodu v Beogradu, odnosno 
v šoli za narodno zdravje v Zagrebu; 

c) za uradnike iz, točke ,6. člena 2. teh -pravil v sani
tetni ustanovi, ki jo določi minister za socialno politiko 
in narodno zdravje, 'odnosno krajevno pristojni ban. 

Člen, 4. , 
Predsednika, Člane, zapisnikarja in njih namestnike 

postavlja: za vse komisije v Beogradu in za komisije za 
strokovne uradnike v Zagrebu — minister za socialno 
politiko in narodno zdravje, za komisije za konceptne in j 
manipulativne uradnike po banovinah pa — krajevno 
pristojni ban ob pričetku vsakega leta za tekoče leto 
izmed višjih uradnikov,. ki služijo na sedežu dotične ; 
komisije, predvsem izmed strokovnjakov, ki izvajajo v 
praksi dotično grano izpraševalne,snovi. 

Izpraševalne komisije se imenujejo tako, da so vse 
posebne grane dotične stroke eriakomerno zastopane. 

Predsedniku, članom in zapisnikarju vsake izpraše
valne komisije pripada nagçada po pravilniku ministra 
za finance D. R. br. 72.100. z dne 4. junija 1927.; ta 
znesek mora položiti kandidat pred izpitom pri zapisni
karju komisije. • ' 

Ölen 5. 

Izpit je javen, traja po ižprevidiiostlf komisije., Лп 
obsega: ' ' 

L Za konceptne uradnike: 
1. Pismeni izpit: 
a) poznanje aktualnih vprašanj socialne in zdrav

stvene uprave; . 
b) obča administracija z uporabo pozitivnih' zakon

skih predpisoy.' j '•••''' , 
2. UstniizpiU .;',•;'•' ' Л,, . 

^ 10. kos,. 

a) narodna ekonomija, gospodarska politika iq admi-, 
nistrativno pravo; 

b) pozitivno socialno'in sanitetno zakonodajstvo. za,, 
resort ministrstva za socialno politiko in narodno zdrav
je, ustava, zakon o ureditvi vrhovne državne uprave, 
zakon.o banski «pravi, zakon o notranji upravi, zakon o 
ustroju socialne in zdravstvene uprave, 7akon o drživ-, 
nem svetu in upravnih sodiščih, zakon o poslovnerii redit, 
pri državnem svetu in upravnih sodiščih, zakon o držav-" 
nem računovodstvu, zakon ' o glavni kontroli, zakon V 
uradnikih, zakon o taksah, zakon o občem upravnem'po
stopku in potrebna snov iz: državljanskega' zakonika,'1 

zakonika o sodnem postopanju v civilnih p.avdah, kazen^V 
skega zakonika in zakonika o kazenskem sodnem.posto-
D a n j u . ' . •.'; 

II. Za strokovne uradnike: , 

A. Zdravnike: 
1. higiena, epidemiologija, sodna in socialna medi

cina, podrobno — teoretično in praktično — poznanje 
specialne grane v stroki, v kateri kandidat deluje; 

2. podrobno poznanje sanitetnega in obče poznanje 
socialnega zakonodajstva za resort ministrstva za social
no politiko in narodno zdravje in organizacije državne,; 
uprave, ustava, zakon o ureditvi vrhovne državne upr.&-,( 
ve, zakon o banski upravi, zakon o notranji upravi*; 
zakon o ustroju socialne, in zdravstvene uprave, zakon oi 
uradnikih, zakon o državnem svetu in upravnih sodiščih», 
zakon o glavni kontroli, zakon o državnem računovod-' 
stvu in zakon o taksah. 

• , \ B. Kemike: 
1. osnove analit ične kemije, poznanje e lementarnih 

predpisov za toksikološka, farmacevtska in tehnična pret
iskavanja, osnove iz higiene, kontrola živil, preizkušanje* 
vode, prakt ična izvedba ene« t i t r imetr i j ske in 'gravi-,' 
metri jske anal ize; ' ' '• ' - • - •;: . ''-•} 

2. podrobno poznanje pozitivnih predpisov njih sto*! \ 
ke, obče poznanje sanitetnega in socialnega žakbnO-"J 

dajstva za resort ministrstva za socialno politiko in na- • ч 
rodno zdravje, ustava, vsi zakoni pod II. A. 2. ,: 

C. Lekarnarje: .•„ ;,f) 

1. farmacevtska' tehnologija, poznanje vseh odredV 
veljavne farmakopeje in lekarniške takse: praktično pre-,•"'•;' 
izkusiti kemijski zdravilo in ovojni material po predpisin^; 
farmakopeje, določiti vrednost droge po farmakopeji1 ГЛ.Џ-
učbeniku, po učnem univerzitetnem načrtu za farma- .4; 
cevtske analize telesnih tekočin in izločkov kakor tadi\' 
analize živil in pitne vode; ' 

2. podrobno poznanje pozitivnih predpisov njin*; 
stroke, obče poznanje sanitetnega in socialnega zakônW- '',, 
dajstvâ za rešort ministrstva za sbeiamo роШШо'Иг'^ 

ш 
• '•*% 

4 i 

narodno zdravje, ustava, vsi zakoni podl i . A. 2, 

C.Biologe: 
1. obča biologija, genetika, osnove mikrobiologije*,' 

anatomija, fiziologija, osnove iz higïerie in podrobno P^/L, 
znanje njih specialne stroke (antropologija, fitopatoIogijV'f| 
parazitologija, histologija ia temu pod.); .-' " 

2. .obče.poznanj& sanitetnega inj socialnega zakono*.!. 
dajstva za, resort ministrstva za'socialno politiko in Šftl^l 
rodno z.dfavie, ustava; vjäi zakoni god IL & % - 4M*f 
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10. kos. 

III. Za manipulativne uradnike: 
A. Administrativne: 

• • 1. s popolno srednjo šolo: 
a) pismeni izpit: izdelava dveh nalog 
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(ene teore-
z uporabo dotičnih zakonskih 
predmetov, v katerih kandi-

; | i y a k s i 

t}2ne,| druge praktične) 
Predpisov iz one vrste 
dat dela; 
. ,'b) ustni izpit: obče poznanje socialnega in sanitet

nega zakonodajstva za resort ministrstva za socialno po
etiko in narodno zdravje, ustava, vsi zakoni.pod II. A. 
*•»• "potrebno znanje iz državnega knjigovodstva, potreb-
rio gradivo iz: državljanskega zakonika, zakonika o sod
nem postopanju v civilnih pravdah^ kazenskega zakonika 

•••*a zakonika o kazenskem sodnem postopanju; 

2, z nepopolno srednjo šolo: 
•-••.; a) praktični izpit: iz poslov, v katerih kandidat dela, 
$benem s potrebnim teoretičnim pojasnilom; 
-, ;b) ustni izpit: obče znanje o organizaciji državne 
Sprave in specialno znanje socialne in zdravstvene upra
ve,, potrebno poznanje socialnega,in sanitetnega zakòno-

;flajstva za resort .ministrstva za socialno politiko in na-
< t *̂ ° z d r a v J e in administracije v zvezi s poslom, ki ga 

ШС:: "^djdat opravlja; najpotrebnejše znanje iz državnega 
| ' ; knjigovodstva, in politične geografije, zakon o uradnikih, 

obče odredbe zakona o taksah, kolikor se nanašajo na 
iranje prošenjj prilog, prepisov, izdajanje potrdil itd. 

i ' i v • ' • • • 

B. Sanitetno-tehnično in pomožno-strokovne: 
1. pismeni izpit za one iz odstavka (2) § 45., odnosr 

i,praktični izpit za one iz odstavka (*) § 45. zakona o 
,,,-u W^dnikih: iz poslov, v katerih kandidat dela, obenem 
jS^Pptrebnim teoretičnim pojasnilom., 
л^јрЗ' • \2.-Ustni izpit: ob podrobnem ,poznanju, pozitivnih 

y^^P^dpisov njih specialne stroke tudi bližje poznanjej 
^M-ĉ odhosno najpotrebnejše znanje iz materiala, označenega 
|w*.pod Ш. "A. 2. b), kakor ima pač kandidat popolno ali 
ffî- 'ûePopolno srednjo Solo. • 
&0}У • Člen 6. • '•' ' 
i< r Pravilno vloženo prijavo za opravljanje državnega 

tokovnega ižpita: pošlje prvi, nadrejeni starešina mini-
f^Pteu za socialno politiko Ш-narodno zdravje, odnosno 
; krajevno pristojnemu banuj; obenem s poročilom o dote-

g y /^ђјет uspehu kandidatovega dela, 
|?Y ^ t ì Ko ugotovi ministrstvo, odnosno ban, da ima kandi
la ^ ^ P J a v i c o do opravljanja izpita, vroči prijavo s svojo 
É •' .{p^iitvljo pristojni izpraševalni komisiji; predsednik 
f,:!У.;?0.^8ije. določi, roke za opravljanje, izpita, razdeli med 
№• Komisijske člane izpitno gradivo in obvesti; kandidata in 
Џ;А ^misijeijerčlane 7 dni prej o dnevu izpita. ; 
И ' •.-«,•;• • - , . . , • . . . * . . . . . 

' '. ;'..';''•"• .. Ćlen.7.;-; ' ;•• 
Ce kandidat pri pismenem, odnosno praktičnem 

J u ^«adpvolji, odloČi, kpmisija, ali ga je. pripustiti 

f fliPpenju izpitu. ,če odloči, komisija, da kandidata 
PJ^ûaçtiti. k, ustnemu Jzpitu, še'smatra, da kandidat 
ita,nI opravit 

^ . t ^ o dokončanem,,ustnem Izpitu odlogi, kemisija v 
n^*?! '*?$• • -9; -•.uep.ehu celotnega izpita. Ob , обепјапји 
v g ^ * M e ugotoviti.z glasovanjem najprej^ ali ;je,.kandi-

к Ш ^ ^ 4 М ^ Ce se mu prizna,, da je izpit 
t ^ VxfVlI> se glasi ocena p uspehu: >opraviI<; more se pà 
-; ;'• ^Ws-elasitl:.,>opraviL':z: odliko«,:;če, glasujejo «a tako 

vai^čiani komisijei, •'., [',•-: ",'..-, ,:';••,..,' 
Predsednik %хнШ kandidatu-iakpj us|ieh izpita,,.. 

m 

Člen 8. 
Zapisnik o poteka dela pri izpitu vodi zapisnikar 

za vsakega kandidata posebej. Razen osebnih podatkov 
kandidatovih se vpišeta v zapisnik uspeh izpita in raz
merje glasov, s katerimi se je določil uspeh. Zapisnik 
podpišejo predsednik, vsi člani in zapisnikar komisije. 

Po dokončanem izpitu, obvesti predsednik komisije 
obči oddelek ministrstva za socialno politiko in narodno 
zdravje in pristojno kraljevsko bansko upravo o uspehu 
vsakega kandidata s posebnim aktom, ki se vpiše v 
delovodni zapisnik komisije. 

Potrdilo o uspehu izda kandidatu ministrstvo za 
socialno politiko in narodno zdravje, odnosno krajevno 
pristojna kraljevska banska uprava, upoštevaje odredbe 
zakona 0 taksah. . • 

' . Člen 9. • -
Ta pravila stopijo v veljavo z dnem, ko se razglase 

v »Službenih novinah«; tega dne prestanejo veljati; pra
vila za opravljanje ^državnega strokovnega izpita urad
nikov v resortu ministrstva za socialno politiko in narod
no zdravje S. br. 15.684 z dne 7. septeihbTa 193Ö,f kakor 
tudi mandat vseh obstoječih izpraševalnih komisij. 

V Beogradu, dne 9. januarja 19,32.; O. br. 277. 
Minister za socialno politiko 

in narodno zdravje 
* . .Ivan Pucelj s. r. 

133. 

Na podstavi členov 13. in 20. zakona o merah, njih 
rabi v javnem prometu in nadzorstvu nad njimi** pred
pisujem ..-V 

pravila 
o pregledovanju in žigosanju, obliki, 
sestavi in o načinu, po katerem se 
oznamenujejo tassametri in p mejah 

njih točnosti.*** 
: Ì ; I. Oboo odredbe. ' 

člen-i. V 
Taksametri, ki se uporabljajo v javnem prometu za 

določanje voznih cen, računši'po dolžini prevožene poti 
ali,po trajanju vožnje,.se morajo uradno Drecledati in 
žigosati. . , . , . . 

Kateri sistemi taksametrov se smejo pregledati in 
žigosati, odloča osrednja uprava za mere in dragocene 
kovine po opravljeni preizkušnji sistema. 

';../ ';."' /'j^člen 2.,';_,;";".:''•. 
Vsakemu izdelku, je treba preizkusiti sistem né-

glede .na to, da-lj Že imajo drugi izdelki» kojih sistem in 

n ".*">SluŽbeni HsU.SteV. 1EÌ9/3Q iz $ta Ì930. , ' 
.:-* Zakon glej>tJridni iist<šie£. 252/70 iz leta Î928. 
*** >Službene novj&e kraljevine Jugoslavije« is dne 

Б. decembra 1931,à Stëy. 285/XOÏÏÎ/681, ' ' ' ;' 
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izdelava sta istovetna, odobritev za pregled in žigosanje -
na podstavi opravljene preizkušnje sistema. 

Člen 3. 

Prošnje za preizkušnjo, sistema se predlože osrednji 
upravi za mere in dragocene kovine. 

Prošnji se morajo priložiti: a) konstruktivni načrti 
taksametra, napravljeni v velikosti in izdelavi kot to 
odredi osrednja uprava za mere, b) tehnični opis taksa
metra in c) obvezno izjavo, da se plačajo vsi stroški za 
preizkušnjo sistema. 

Poleg tega je treba navesti v prošnji: ime in biva
lišče proizvajalca ali osebe, ki daje taksameter v pro
met, število izvodov tega sistema, ki se morebiti že upo
rabljajo na ozemlju kraljevine Jugoslavije in leto, v ka
terem so se taki taksametri dali .prvikrat v promet 

Člen 4. 
Za preizkušnjo sistema je treba predložiti vsaj po 

en taksameter vsakega sistema dotičnega izdelka. Osred
nja uprava za mere sme zahtevati, če je potrebno, od 
prosilca tudi večje število taksametrov radi preizkušnje 
sistema, toda največ po pet komadov vsakega konstruk
tivno različnega sistema. 

Ce se taksameter uporablja samo v zvezi s poseb
nim prenosnim mehanizmom, se mora tudi ta predložiti 
za preizkušnjo sistema. 

Po opravljeni preizkušnji sistema, sme osrednja 
uprava za mere pridržati .po en taksameter, odnosno 
prenosni mehanizem od vsakega prijavljenega sistema. 
Drugi taksametri, ki so se predložili za preizkušnjo, se 
vrnejo prosilcu. 

Člen 5. 
Na zahtevo osrednje uprave za mere mora prosilec 

dati na razpolago njenim organom, če je to potrebno pri 
preizkušnji sistema, taksameter, montiran na vozilu. 
Stroške, ki so narasli zbog take preizkušnje, trpi stran
ka, ki je predložila taksameter za preizkušnjo sistema. 

Člen 6. 

Ce se ugotovi s preizkušnjo sistema, da ima sistem 
pogoje, ki jih določajo ta pravila, izda .osrednja uprava' 
za mere in dragocene kovine dotičnemu izdelku odobri
tev za pregled in žigosanje ter objavi njegov opis. Hkratu 
določi razdobje občasnega pregledovanja in žigosanja, ki 
ne. smè biti daljše kot dve leti , 

Člen 7. 
Vsak odobreni sistem taksametra dobi uradno 

označbo, ki prikazuje z rimskimi številkami zaporedno 
številko odobrenega sistema 

Člen 8. 

Za tiste izdelke, ki sô v času, ko dobe ta pravila 
moč, na ozemlju kraljevine Jugoslavije že uporabim jo, 
izda osrednja uprava za mere In dragocene kovine do 
končne dovršitve preizkušnje sistema dotičnega izdelka 
predhodno odobritev za pregled in žigosanje. V teh pri
merih pa mòra osrednja uprava za mere tako pred
hodno odobritev takoj odvzeti, Če se pò dovrSeni pre
izkušnji sistema ugotovi, da sistem dotičnega izdelka 
ni dober« 

Člen 9; 

Vsaka izprememba pri taksametrih odobrenega si
stema in dajanje v promet novih tipov v okviru kakega 
odobrenega sistema, зе morata prijaviti osrednji upravi 
za mere in dragocene kovine. Ona odloča, da-ü je izpre
memba take narave, da je potrebna zbog tega dopol
nitev prej opravljene preizkušnje sistema in odreja, da-ll 
se mora predložiti novi tip vnovič v preizkušnjo ali.pa 
ne. če so izpremembe neznatne, se vzame taka prijava 
samo na znanje; v nasprotnem primeru pa se pozove 
stranka, da predloži izprernenjene taksametre za.dopol-
nitveno preizkušnjo sistema. Ce je potrebno, mora stran
ka predložiti načrte in opise v smislu odredb čleiia.3. • 
teh pravil 

Člen 10. 7 
Osrednja uprava za mère sme radi nadziranja trpež--

nosti odobrenega sistema v prometu zahtevati po po
trebi od podjetja, ki daje taksametre v promet, da Iti 
radi preizkušnje da na razpolago največ 5 taksametrov 
z nepokvarjenim žigom, ki so bili dalj časa v prometu. 
Ti izvodi se odobre po možnosti izmed tistih, ki bi se 
itak morali predložiti za občasen pregled in žigosanje. 

Na podstavi novejših preizkušenj in dobljenega iz* 
kustva se sme razdobje, določeno za občasen pregled do
tičnega sistema, skrajšati na eno leto ali pà odvzeti 
prejšnja odobritev zbog splošne nezanesljivosti dotične
ga izdelka ali kakega posebnega nedostatka. 

Preden se odobritev odvzame, je treba pozvati.pro
izvajalca dotičnega taksametra ali tvrdko, ki ga daje v 
promet, da odstrani tekom enega leta, raČunši od' dneva 
poziva, ugotovljene nedostatke. Odobritev pa se mora. 
odvzeti šele po šestih mesecih izza poteka danega roka. 

Odvzem odobritve nima povratne moči; taksametri, 
ki so že žigosani po predpisih, ostanejo tudi dalje v 
uporabi, vendar se morajo v določenih rokih vrioviS 
predložiti v pregled in žigosanje. 

II. Pogoji za preizkušnjo sistema. 

Člen 11. 

Taksametri, ki .se predlože za preizkušnjo sistema 
ali za dopolnitveno preizkušnjo sistema, morajo ustre; 
zati glede tehničnih posebnosti tem-le pogojem: ;' 

1. Mehanizem taksametra mora imeti dva glavna 
dela: uro in števec okretov glavne osi (vretena).' Oba 
mehanizma morata biti vzajemno sestavljena tako, d& 
prikazuje taksameter, če se vozilo pomika, prietojbitfOi 
ki ustreza dolžini prevoženega pota, če pa vozilo mi
ruje, pristojbino, ki je sorazmerna času mirovanja. 

Taksametri emejo biti tudi takšne konstrukcije/ tla 
prikazujejo pristojbino za. čas tudi v primeru, kadar e* 
vozilo pomika tako počasi, da presega pristojbina z* ' 
Čas pristojbino za dolžino pota. ^ 

2. Taksameter inora prikazovati pristojbine, dolor-
cene za čas vožnje po različnih tarifah, v eni konSel 
vsoti. Seštevanje pristojbin se mora vršiti avtomatski^*' 
času, ko se vozilo uporablja. . ••"•." • ^ 

3. Taksameter mora biti tako konstruiran, de 8? 
lahko razločno vidi in spozna, katera posameznih'Ргђ-.' 
stojbinskih stopenj je uklopljena ali da je taksameter; 
izklopljen; taksameter mora imeti tudi Zvočni elgniwy 
(zvonček itd.), ki javlja vsako pretikanje. ' xi 

4. Ce kaže taksameter doplačila posebej, se-mof*j£ 
le-ta označevati ločeno od rednih pristojbin In *'в*:J&' 
smejo grikazatij predentei ni uklopil taksameter, 



Кл*?тз«- " 

V 
IO. k o s • « 

X_ 
5.;Ko se ustavi delovanje..taksametra, ob končani 

v°žajj, se mora mesto pristojbinske stopnje pokazati 
oapis: >Plačaj«. 

6. če se taksameter izklopi, morajo vse pristojbine, 
razen temeljne, avtomatski izginiti. Ta položaj taksa
metra mora biti označen z vidnim znakom (zastavico itd.) 
z napisom: >Prost«. 

.7. Taksameter. sme imeti poleg števcev, omenjenih 
v toÇkah 2. in 4., tudi števce,' ki prikazujejo celokupne, 
Po taksametru zabeležene (vsoto) pristojbine in dopla
čila kakor tudi število prevoženih kilometrov. 

8. Ves mehanizem taksametra, razen osi (vretena), 
kl ga spaja s kolesom vozila, mora biti popolnoma ча-
Prt v oklepu, ki se ne da odpreti brez poškodbe uradnega 
2*ga. Oklep ima odprtino s steklom, ki je od znotraj pri
mjeno. 
.' 9; Taksameter mora biti take konstrukcije, da ne 

vpliva na njegovo delovanje običajno gibanje in .trese
t e , ki nastopa pri vožnji vozila. 

' v 10. Če ima taksameter prenosni mehanizem za zni
žuje števila osnih okretov, se mora tudi ta zapreti v 
°klep, ki se zapre s svinčeno zalivko ali' s kositrnimi kap-
Wnami za vtis uradnega žiga. 

11. Stevčna plošča taksametra mora povsem ustre
l i zahtevam, ki \jih predpisuje člen 14. teh pravil 

. Ölen 12. • " '. 

Takim izdelkom taksametrov, ki se že uporabljajo, 
dobé ta pravila moč, na ozemlju kraljevine Jugo-

, ije, se izda, odobritev za pregled in žigosanje tudi 
'édaj, če ne ustrezajo tassametri, ki so se predložili za 
^izkušnjo sistema, povsem pogojem prednjega člena 
"• Ti milejši pogoji se ugotovijo za vsak izdelek pri pre-
^ u š n j i sistema. 

III.- Pogoji aa pregled in žigosanje. 

Člen 13. 

.V pregled in žigosanje se sprejemajo samo taki iz-
d&lki taksametrov, ki imajo, "veljavno odobritev za pre-
8|ed In žigosanje, izdano na podstavi odredb L in II. po
glavja teh pravil in ki ustrezajo.poleg tega tudi spodaj 
•petini pogojem. 

Člen 14. 
Na števčno ploščo taksametra se morajo napraviti 

" » napto in označbe: 
, 1. stopnja tarife (tarifa L , 2., 3. iM.), na ploščice, s 
"iterimi se zamenjuje ali zakriva številka stopnje tarife, 
°ana«bi:. >Prostc, odnosno >Plačaj«; 

ч 2. v dinarjih (po potrebi pa rudi v-parah) cena vož-
jjie v emdehi točke 2., Sena 11.; to mesto mora imeti 
"apäs >cena vožnje«; 

3. nad ustreznimi mesti na števčni plošči tudi na-
^ * : »Doplačilo« z navedbo, zakaj ee doplača (na pri-
"Х*: za prUJago itd.); 

*• uradna označba sistema v smislu čl. 7. pravil; 
5.. tvorniSka Številka taksametra; 

, e« ђвд in bivališče proizvajalca; 
7. naurv mesta odnosno občine, po čije tarifi prika

z e taksameter pristojbine; 
» 8. vrsta vozila (avtomobil, enovprežen all dvovpre-

J<» i t i ) , kateremu ustrezajo beležene pristojbine; 
"• dolžina pota v metrih, ki ustreza enemu okretu 

,S*vne osi {vnetena^ takeametra {okyej; = Л , „ m)j 
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10. poleg spredaj določenih napisov in označb, smejo 
biti na števčni plošči taksametra tudi Števci, omenjeni v 
točki 7., čiena 11., z ustreznimi označbami. V vsakem 
primeru se morajo števci za vozne cene in doplačila 
(točki 2. in 4., člena 11.) vidno razlikovati od postran
skih števcev; 

11. napisi v smislu točk 4., 7., 8. in 9. se smejo na
praviti namesto na števčno ploščo taksametra, na po
sebno kovinasto ploščico, ki se mora zaščititi z uradnim 
žigom. 

Člen 16. 

Na oklepu prenosnega mehanizma se morajo napra
viti označbe in napisi, omenjeni v točkah 4. in 7. člena 
14., kakor tudi razmerje prenosa. Poleg teh se smejo 
napraviti tudi napisi po točkah 6. in 8. Člena 14. 

Ti napisi se morajo vrezati ali kako drugače trajno 
napraviti na posebni kovinasti ploščici na oklepu ali 
neposredno na tistem delu oklepa, ki je zaščiten pred 
odstranitvijo z uradnim žigom. 

Člen 16. 
1. Pri prvem in občasnem pregledu taksametrov so 

dopuščeni pri prikazovanju pristojbine za dolžino prevo
ženega pota in pristojbine za čas, in sicer za vsako po
sebej, odstopki z razlikami, ki niso večje kakor + (—) 
1% od prikazane vrednosti. 

2. Razmerje prenosa med glavno osjo taksametra in 
kolesom vozila, s katerim je spojena, mora biti taksno, 
da ni odstopek med dejanski prevoženim potom (izra
čunanim na podstavi velikosti obsega kolesa) in potom, 
ki ga beleži taksameter, večji kakor -j- (—) 3%. • 

3. Kaznuje se uporaba taksametrov' v javnem pro
metu, kojih odetopek točnosti je dvakrat večji kot od* 
stopka v smislu prednjih točk 1. in 2. 

tV. Žigosanje. 

Člen 17. 
Tassametri, o katerih se ugotovi pri pregledu, da 

ustrezajo pogojem, naštetim v prednjem poglavju, se za-
pr<5 z uradnim žigom tako, da se ne more priti do no
tranjega mehanizma, ne da bi se poškodovali ti žigi. 

Prav tako se zapre z uradnimi žigi tudi oklep pre
nosnega mehanizma, če ima taksameter tak mehauizem. 

Na-posebno kovinasto ploščico, ki mora biti zašči
tena z uradnim žigom, se udari označba meseca (z rim
sko številko) in leta žigosanja. 

Namesto na posebno ploščico, se smejo te oznnčhe 
udariti pri prvem in občasnem pregledu na kovirasio 
ploščico, ki ima napise po točki 11. člena 14. / i 

V. Končne odredbe. 

Člen 18. 

- Podjetja, ki žele izkoristiti ugodnost, določeno r 
členu 8. teh pravil, morajo priložiti svoji prošnji za pre
izkušnjo sistema v smislu členov 2.—4. teh pravil, se
znam vseh svojih taksametrov, ki se uporabljajo учЉ-
močjn kraljevine Jugoslavije. 

. Seznam mora vsebovati ime proizvajalca» vrsto 
taksametra, število izvodov vsake vrste taksametrov, ki 
se že uporabljajo. Pri vsaki vrsti taksametra je treba 
navesti, če delujejo e prenosnim mehanizmom aH brez 
njega, . . , " • . . ' 
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Take ртобпје se morajo predložiti osrednji upravi 
za mere najkesneje do 1. oktobra 1932. 

Člen 19. 
Do konca leta 1934. se morajo predložiti v pregled 

m žigosanje vsi nežigosani tassametri, ki se uporabljajo 
v javnem prometu. 

Člen 20. 
Ta pravila dobé moč z razglasitvijo v »Službenih 

novinah«. 
Beograd, dne 2. decembra 1931.; štev. 7479/931. 

Minister za trgovino in industrijo 
dr. E. Kumanudi s. r. 

134. 

Na podstavi § 36. gradbenega zakona* predpisujem 
sledeče 

norme 
za portlandcement.** 

A. Izdelava. 
Portlandcement se pridobiva iz naravnega laporja 

ali iz umetno sestavljene zmesi gline in apnenca, ki se 
po. popolnem mešanju žge, razbeli do pričetka talitve 
(sintranja), potem zdrobi in lino zmelje. • 

• Hidravlični modus, to.je razmerje kalcijevega oksida 
napram ostalim sestavinam: silicijevi kislini, aluminije
vemu in železnemu oksidu mora znašati najmanj l-7. 

Od drugih tujih sestavin sme biti v izgotovl jenem 
portlandcementu: žveplene kisline (SOs) največ 3% in 
magnezijevega oksida (MgO) največ 5%. 

B. Preizkušanje fizičnih in tehničnih 
lastnosti. 

Za preizkušanje fizičnih in tehničnih lastnosti je 
treba vzeti 16 kg materiala. Da se dobi^povprečni vzo
rec, se vzame material v približno enakih količinah iz 
6 raznih mest in se dobro zmeša. Preizkušanje se vrši 
za sledeče lastnosti m po nižje opisanih metodah: 

1. Prostominska teža. 
a) V n a s u t e m stanju. Prostominska teža ma

teriala v nasutem stanju se določi na ta način, da še 
material skozi normalni lij siplje v prazno posodo z enim 
litrom prostornine, valjaste oblike in 10 om višine. 

Material se siplje dotlej, dà se nad celo gornjo po
vršino posode dobi stožčast (koničen) sloj materiala, ki 
se potem odstrani s kovinastim ravnilom. Pri napolnje
vanju je treba preprečiti vsako, tudi najmanjše potrer 
sanje. Razlika • teže prazne in. tako napolnjene posode 
daje prostorninsko težo cementa v nasutem stanju. 

b) V s t r e s ovan/em stanju. Prostominska teža 
materiala v stresovanem stanju se določi, če «e zgoraj 
opisana posoda, napolnjena s "cementom, pusti padati na 
trdo podlago iz višine 1 cm. 

* >Službenl Ust« št 297/47, iz leta 1931. 
** >SluŽbene novine kraljevino Jugoslavije« z dne 

31. decembra 1931* & 307/CI/759, 

*3 

Polnjenje se vrši dotlej, da se po zadnjih treh pad
cih (potem ko se je predhodno material izravnal z gornjo 
površino posode) ne opazi niti najmanje usedanje ma
teriala. Razlika med težo prazne in tako napolnjene po
sode daje prostorninsko težo cementa v stresovauem 
stanju. 

2. Točnost mletve. 
Določa se s pomočjo normalnih sit. Sito' št. 1 ima 

900 luknjic na 1 cms z 0-1 mm debelo žico. Sito št. 2 ima.* 
4900 luknjic na 1 cm' z 0-05 mm debelo žico. Za preiz
kušanje je treba vzeti 50 gramov cementa,: ki se najprej 
osuši pri 100° do 110° C. PVesejanje se vrši z roko ali .• 
mehanično s strojem sistema »Tetmajer«. Presejanje me
haničnim potom se vrši z brzino 120 stresljajev na. mir 
nuto do skupaj 5000 stresljajev, z roko pa približno z 
isto brzino vse dotlej, da na 120 stresljajev ostanek na 
situ ne presega 0-1% presejane količine. Ostanek ma
teriala na situ se izračuna v procentih. Povprečni rezul
tat se dobi iz določitve dveh prob. 

3. Vezanje cementa. 
Preizkuša se s pomočjo normalne zmesi cementa in 

čiste pitne vode. V ta namen se zmeša 400 gramov ce
menta s približno odgovarjajočo količino. vode, in s to 
zmesjo se napolni 4 cm visoka stožčasta (konična) po
soda. Mešanje za normalno in srednje vezoči cement se 
mora izvršiti v 3 minutah, za hitro vezoči cement pa v 
1 minuti. V tako napravljeno zmes se spusti za ta pre- . 
izkus namenjeni aparat,' to je kovinasti vali z gladko,-
površino, s.premerom 1 etri, ki je nà vrhu opremljen z'"' 
določeno obtežbo, tako »da znaša skupna teža 300 gramov. 

Valj se polahno postavi na površino zmesi v sredi 
posode in se pusti, da z lastno težo deluje ha zmeë. : 

Ako valj pri tem potu skozi zmes obtiči B do 7 mm 
nad dnom, je zmes normalna. Dodatek z vodo se mora 
regulirati dotlej, da ,se doseže normalna konsistenca 
zmesi. '•" ' 

Tako pripravljena zmes v opisani posodi se preiz
kuša s pomočjo Vicatove igle ob začetku in. koncu veza
nja. Vicatova igla ima 1*13 mm premera, odnosno^ 
1-0 mm» povprečnega prereza in se obteži kakor žgofa(,.v^ 
opisani valj, tako da je tudi onä 300 gramov težka. л ! . ' ; 1 

Za početek vezanja velja trenutek, ko Vicatova igla ;.'.w\| 
(polahno postavljena na površino zmesi) pod lastno težo "|f| 
ne more prodreti skozi zmes do dna posode. *f<ö 

Za konec vezanja velja trenutek, v katerem Vicatova»;;| 
igla, ko se spusti ha površino spodnje strani zmesi> п .̂ЧлЦ 
prodre vanjo niti na njej'ne pusti vidnega odtisa. ' j ^ 

Za čas vezanja velja Čas, ki poteče od trenutka, ^уЧ 
se cementu doda voda do trenutka, ki je definirah kot-'.J 
konec vezanja. Temperatura prostora, v katerem se vrši,:'̂ "•M 
preizkušanje materiala in vode, naj znala 15° do 18" ß«'^^ 

i ' • " • ' " '%i 

4. Stalnost prostornine. ••"'" < - " 
. . . . •••• :••-><:. --'Ц:М 

Preizkuša se s pomočjo kolačev, napravljenih Џ#(:0. 
normalne zmesi: s 100;grami cementa. Ta zmes ima рг1-.^|| 
bližno 1% več vode.kakor zmes pri preizkus^ vézaajàVS 
in se ulije na stekleno, ploEčo, tako da s.e napravi kòlaU^W 
s približno 10 cm premera pa. 1 cm višine v sredini. )'--^Џ 

Vedno se napravijo trije kolači — in se puste 24 u&#.Jj 
v vlažni ̂ zaprti omarici, ki je zavarovana, pred, prepüjoi||^|| 
in $olnčnimi žarki, da se strdxjOi ..v ri*É 

Potem se dene en kolač ,v posodo s čisto '.pitno ;vod?| | 
z normalno sobno temperaturo;,posoda se potem/teko^ " 
pol дге: segreje do, ' 104° C 'to gè s -ДДЈ Јшћа (kolač) 3. 'utSj 
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Drugi kolač se dene v prostor z običajno tempera
turo, ki je zavarovan pred prepihom in vplivom solnč-
ûih'' žarkov. Tretji kolač, se dene v vodo s sobno tem
peraturo. 

Drugi in tretji kolač se opazujeta običajno 28 dni. 
Pri vseh preizkusih glede stalnosti prostornine se 

kolač loči od steklene .plošče in se preizkuša brez nje. 
Cement ima stalno prostornino, če se na teh kolačih 

ne.-pokažejo radijalne ali mrežaste razpoke, zavijanja, 
lušjČehja ali razpadanja. 

: ,'Ako se pokažejo krožne razpoke v sredini, robovi 
Pà ostanejo nedeformirani, je to znak, da so nastale zbog 
hitrega sušenja in ne pomeni, da'je material proslor-
ßtflsko nestalen. . 

"••"•• 5. Jakost trdnosti 

t .""Preizkušanje trdnosti cementa se vrši s pomočjo 
ttšlte, napravljene z mešanjem enega dela cementa s 
tremi deli normalnega peska-. 

Z normalnim peskom se razume »nemški normalni 
pesek«. 

'Cement in normalni pesek se najprej dobro zme
šata v suhem stanju, potem se doda približna količina 

,,Vàde, ki odgovarja količini cementa v normalnem sta* 
ч-р||ћЈ1Ју kakor je popisano podtočko 3.'Vsé sedobfo z roko 
Jj^E^eša, ih to ž, žlico 1, minuto, potem pa v 20 okreti ha 
^^ШШе§а1пет stroju sistema Steinbriïck-iSchmelzeh'" 

Iz takò pripravljene malte se napravijo vzorčne 
hice za natezni preizkus, z najmanjšim prerezom 5 cma 

J S je 2-25 X 2*2.0 cm), za tlačni preizkus pa kocke s 
Ш^ЖаШатг 50 ein2 površine, odnosno z robovi 7'07. cm 
ipÄne: ; Г ' ' ' : ' ••'•••' • 
^,; , ' ' ' rZà izdelavo ehe kocke in ene osmi ce zadostuje 1*000 
. ' l ì g^jhov'suhe'zmesi, to je 250 gramov cementa in, 750 

'(pv.№nov normalnega peska. : •'•': '•• 
A-:' u' 'Tolčenje materiala''se vrši š̂ pomočjo priprave siste-
;.v.>,lQla?'*É[iebe-T0tmajertako, da,se na 1 gram suhe zmesi 
ì •'-Cementa in peska porabi 0*3 kgm mehaničnega dela. Koc-

C^;, ke za tlaM preizkus se tolčejo s težo 3-2 kg, s 150. udarci 
| | > ;in>P'5;m visokim padcem, ali,pà s težo 3 kg, s 160 udarci 
Џ.;;'(. üi 0-5 m visokim, padcem. 
!);•••/ .. Pri poskuskih za natezni preizkus — .osmicah -r se 
*2:Џ ;vzamë teža 2 kg, s 120 udarci in 0-25 m visokim padcem. 
%-f/ , Pri tolčenju prvega poskuska se kontrolira količina 
^ izvzete-vodëi Ta' je pravima,)'če*, se med 90. in 110. udar-
g'v; öem pokaže zmeren izstop vode v regi.med vzorcem in 
§/;.;'kalupom. Ako se tà rezultat ne doseže, je treba menjati 

коИбдо vode in preizkušnjo ponoviti* . 
.;;; 'Фр1беп1 poskusiti se puste 24 ur do popolne strditve 

Y'kalupih na vlažnem prostoru^ ki je zavarovan prèd 
Prepihom in solnčnimi žarki. ' 

'•' Pri leži y vodi-sé mora rabiti tekoča voda, ali pä se 
^ora' voda prve Stiri tedne vsak teden menjati, pri če-
Вавг̂  morajo poskuski ostati neprekinjeno' pod': vodo. 
...'"''Preizkušnje se vrši takoj, ko so pöskuski vzamejo 
Ч* vode. ' i ' :'•• 
>: Prï korkbihiranem ležanju se iz vođe vzeti vzorci 
branijo na zraku na trivoglatih leséfflih fetvìéak'%prosto
ru s sobno temperaturo, ki je zavarovan pred prepihom. 

џЏ/ •'. Preizkušanje trdnosti pri natezanju se vrši s stop-
Џ&! tyeyaïuW; obtoževanjem po 100 gramov na sekundo do 
0';j?P^%W№.:Preizkušanje trdnosti;pri r^ittekanju pe vrši 
f Ä Ä ^ n j e v a r m n povečanjem tlaka, po caf 1Ô00 kg na 'se* 
ш ш т ^ '. • ,.-••:•—' л••-••,••••••-

w 

Da se pri vzorcih zà tlak dobijo točni rezultati, se 
inora tlak usmeriti normalno na smer tolčenja. 

Za vsako vrsto preizkušanja jakosti se vzame 6 
vzorcev, od katerih se dva najslabša izločita, od.ostalih 
4 se pa vzame aritmetična sredina. 

' • / ' 

C. Pogoji za nabavo cementa. 
I. V praksi se razlikujejo sledeče vrste cementa: 
a) navadni portlandcement, 
b) portlandcement visoke odpornosti. 
II. Z ozirom na vrste vezanja se razlikujejo: 
a) hitro' vezoči portlandcement, kj začne vezati pred • 

15 minutami; . .; 
b) srednjevezoči portlandcement, ki začne vezati 

med 15. minuto in eno uro; 
c) počasi vezoči portlandcement ali normalno vezoči 

portlandcement, ki začne vezati po preteku jene ure. 
Proces vezanja mora biti dovršen v 15 urah. ; 

III. Finost mletve. Ostanek ria'Situ z 900 luknjicami 
na cm2 ne sme presegati 3°/o, na situ s 4900 luknjicami 
na cm"2 pa ne 25%. . ; : 

IV. Stalnost prostornine. Portlandcement mora imeti 
popolnoma stalno prostornino. Za stalnost prostornine je 
merodajno preizkušanje/, v hladni vodi in na zraku po 
28 dneh.* , ' ', ' , 

• V primeru hitre uporabe materiala mora cement 
glede stalnosti prostornine'zadostiti preizkušnji s ku
hanjem. 

V. Jakost trlnp-stiiPo predpisîhj poglavja Џ^Лб^т^-
ö., pripravljeni vzorči qiòrajo рИ preizkušanju^ pokazati.. ;, 
sledeče minimalne trdnosti: 

ra. 

m:'-' 

> 
Ф 
s 

Q 

2 

7 

28 

28. 

Način hranjenja 
vzorcev do preizkušanja 

1 dan na 'iraku 
1 dan v vodi 

1 dan na .zraku 
' 6 dni v Vodi 

1 dan na zraku 
6 dni v vodi 

21 dni na zraku 

t dan -na zraku 
27 dni v vodi 

Navadni 
porUandcement 

oatezna 
trdnost 
kglcm*1 

_ . 

16 

.' 28 

• . — ' • 

tlačna 
trdnost 
kg|cm2 

— " 

200 

320 

280 

Portlandcemeat 
visoke odporno«! 

natezna 
trdnost 
kglem" 

20 

28 

_ 

— • • . • • 

tlačna 
trdnoet 
kg |cm s 

240 

400 

_ 

.- — 

Te preizkusni e ве vrše samo za cemente, ki se upo
rabljajo za dela pod vodo. 

Pri.navadnem počasi vezocem portlalidfcemeritn,'«); 
meródàjni kombinirani rezultati pò 7 jdneli in po .28 
dneh. Pri portlàndcementu visoke odpornosti sp mero-:' 
dajtó sedemdnevni rezultati. 

Za hitro in srednje vezoče portlandcemente ne ve
ljajo ;te> rninimalne trdnosti, temveč se določajo posebni 
pogoji ined dobaviteljem in kupcem. 

• , ' S 1 : ' - * - - 4 

.VI. Ostali pogoji, trgovinske prirode. 
" v Pprtlandcement še postavlja na trg v èò^in po 200 

Jj4l$0 kg brni^jiii ;j^jr&éèk go ^0 kg bïntlû' 
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Na zaobali mora biti jasno označeno >Portlandce-
ment« in teža. Brez posebne pripombe ta napis »Port 
landcement« označuje navadni, počasi vezoči portland-
cement. 

Specialni izdelki, navedeni pod točkami I. b), II. a) 
in b) v poglavju C se morajo tako v poslovnih dopisih 
kakor na zaobali označiti z njihovimi imeni. 

Prodajna cena y tuzemstvu se razume vedno brutto 
za nétto. 

Izguba najazprašenju je dopustna do 2%. 

č. Veljavnost norm. 
Te norme stopajo v veljavo, ko se objavijo v >Služ-

benih novinahc, obvezno moč pa dobijo 1. marca 1932., 
in.tedaj prestane veljavnost vseh dosedanjih predpisov 
norm za portlandcement. 

V Beogradu, dne 16. decembra 1931., št. 2816. 
Minister za gradbe 

dr. Albert Kramer s. r. 

135. 

Navodila 
za uporabljanje § 3. zakona o izvršil

nem izterjevanju gozdnih škod.* 
Glede uporabe § 3. zakona o, izvršilnem izterjevanju 

gozdnih škod in kazni za gozdne prestopke,**'preden je 
dobil moč zakon o gozdih z dne 29. decembra 1929., se 
izdajajo naslednja 

n a T o d i l a : 
Če oseba, obsojena na denarno odškodnino in kazen 

za gozdne prestopke z izvršno razsodbo ali odločbo ob
čega upravnega oblastva, te Škode in kazni ne more 
plačati, ker bi Ji s.tem bil ogrožen obstanek ali bi ji 
bila onemogočena dolžnost, vzdrževati rodbino, sme pri
stojno upravno oblastvo izpremeniti to denarno kazen 
ali odškodnino na njeno ; prošnjo v svobodno telesno delo. 

Vloženo prošnjo reši pristojno upravno oblastvo in 
mora v rešitvi sporazumno z gozdnimi oblastvi točno 
označiti: čas prihoda na delo, kraj sestanka in vrsto dela. 
Ce je treba prinesti s seboj orodje, mora odločba te iz
recno navesti. Pri določanju kraja za delo je treba skr
beti za to, da ni preveč oddaljeno od stalnega prebivali
šča prosilčevega. 

Za vsak delovni dan se računi po trideset dinarjev; 
brez hranarine. . . •.'.;• /:. 

Svobodno telesno delo se sme vršiti v gozdnih vrtdh/ 
drevesnicah in kulturah, kakor tudi pri delih za zatiranje 
gozdnih škodljivcev, pogozdovanje posek, čiščenje gozda, 
.postavljanje ograj, kopanje nasipov, popravila gozdnih 
potov in podobno. 

Prvostopno upravno oblastvo, ki je izdalo dofično 
odločbo, jo izroči pristojnim gozdnim oblastvom, ki ' f f i 
rajo skrbeti za njeno pravilno izvršitev. r.w.A 

Nadzorstvo nad delavci, kakor tudi odkazovanje^na7 

posel vrše pristojna gozdna oblastva in se morajo pri' 
tem izogibati nečloveškega in sirovega postopanja z de
lavci. Ce treba, morajo preskrbeti ista oblastva tudi 
brezplačno prenočišče. 

Ce delavec ne vrši njemu dodeljenega posla, kakor 
treba, ali se ne pokorava izdanim odredbam, se mora 
odstraniti ôd posla in je obvestiti o tem pristojno upravno ' 
oblastvo, Češ da je dotična oseba neprikladna,za izvrše
vanje telesnega dela; V tem primeru se izterja od take:-' 
osebe denarna kazen in odškodnina z administrativno 
izvršbo. Ob neizterljivosti se pretvori denarna kazen, 
analogno § 424. kazenskega sodnega- postopanja, v za
porno kazen. 

Po dovršenem poslu obveste pristojna gozdna obla
stva upravno oblastvo, katere osebe so telesno delo de* \ 
janski opravile in koliko dni so prebile pri poslu, uprav* 
no oblastvo pa izreče.na osnovi tega poročila vse д>о-

• stopanje za dovršeno in likvidira predmet, odnosno lai-
terja plačilg preostalega dela kazni in odškodnine^;

m"'"! 

Ta navodila stopijo v veljavo, ko ee objavijo v »Služ
benih novinahc 

V Beogradu, dne 13. januarja 1932.; št. 671̂ . ., .>. .... 
Minister za šume in rudnike-

dr. Stanko Šibenik s. r. 

156. P. br. 30. 
Dunaj, dne 16. januarja 1932, 

Gospod odpravnik poslov, 
čast mi je obvestiti Vas, da je avstrijska zvezna 

vlada pristala na sporazum o ureditvi plačevanja iz av-
strijskb-jugoslovanskega blagoVnega prometa v< priloženi 
sestavi. •..-...•- r. . . . . . . . . . . . 

Prosim Vas, da mi izvolite potrditi, da je tudi kra
ljevska jugoslovanska vlada odobrila omenjeni sporazum 
in uporabljam to.priložnost, da Vam, gospod odpravnik 
poslov, ponovim izraz svojega najodličnejšega spošto
vanja. 

' '...'.• SefcÒDer .8. r. 
Gospodu 

Montalo tarffiéu, 
kraljevskemu jugoslovanskemu odpravniku poslov. 

Dunaj. 
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z do» 

*• službeni lieti št 444/66 iz 1. 19âL 

Dunaj, dne 16. januarja 1982. 

Gospod vicekancelar, 

čast mi je obvestiti Vašo ekscelenco, da je kraljev
ska jugoslovanska vlada, pristala na sporazum o 'ureditvi 
plačevanja iz jugpslovansko-avstfijskega blagovnega pro
meta v priloženi sestavi 

Prosim Vašo ekscelenco, da mi izvolite potrditi, da 
je tudi avstrijska zvezna vlada odobrila omenjeni spo
razum in uporabljam to priložnost, da Vam, gospod vice
kancelar, ponovim Izraz svojega najodličnejšega spošto; 
vanja. ' . " . . . " . ' " ' . ' ' 

. . lurišić e. r, j . 
Njegova ekseelenca 

gospod dr. Johann Seheber, 
vicekancelar in zvezni minister za zunanje posle 

Dunaj 
22. Januarja1№» fc ХШИШ ': -
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Sporazum o kliringu 
z republiko Avstrijo.* 

t 

J*-' *. 

' Da se urfedi plačevanje iz avstrijsko-jugoslovauskega 
blagovnega prometa, sta sklenili zvezna vlada republike 
Avstrije in vlada kraljevine Jugoslavije naslednji spo
razum: 

':V A. Poravnavanje novih obveznosti. 

<"•••'.-" 2 . 

j.•:, Plačila iz zadolžitev in terjatev, ki so nastale iz vza
jemnega blagovnega prometa potem, ko. stopi ta spo
razum v veljavo, se opravljajo,, s pridržkom glede od-
r8db. točke 3., po kliringu preko Avstrijske narodne ban
ke.in Narodne banke kraljevine Jugoslavije tako-le: 

. Jugoslovanski dolžniki morajo, plačevati svoje dol
gove avstrijskim upnikom s tem,, da polagajo dolžne 
vsote v dinarjih na zbirni račun, ki ga v°di Narodna 
banka ^.raljôvine Jugoslavije za' Avstrijsko narodno 
banko in ki. sprejema poedina vplačila v korist avstrij-
^ib. upnikov. Na analogen način mora plačevati avstrij
ski dolžnik svoj dolg jugoslovanskeniu upniku s tem, da 
iplaga dolžne vsote v avstrijskih šilingih na zbirni ra-

$Hn» ki ga vodi Avstrijska, narodna banka za Narodno 
'ânko kraljevine Jugoslavije in ki sprejema poedina. 

plačila v korist jugoslovanskih prodajalcev. 
Dolgove in terjatve, označene v prvem odstavku te 

%ke, ki se glase na druge valute, razen na šilinge ali 
• Viharje, morajo pogodbene stranke sporazumno pretvo
ri..y šilinge ali dinarje. 
J / 'Avstrijska narodna banka in Narodna banka kràlje-
^Ì4e,Jugoslavije se obveščate vzajemno o vsakem izvrše
nem pologu obenem z zaprosilom, naj se izplača dotični 
ußnik iz izbirnega računa; pri tem je vzeti za podstavo 
à tem dogovorjene obračunske tečaje, ki ustrezajo za
okroženim valutnim paritetam: 100 šilingov je 798-947 
dinarjev in 1Ó0 dinarjev je 12-516 šilingov. Upnik ima 
pravico, zahtevati takojšnje izplačilo njemq pripadajočih 

.zneskov, t.-j. izvršitev izplačila samo, kolikor izkazuje 
dotični zbirni račun imetje; drugače se izvrši njemu iz
plačilo šele po prejemu novih vplačil, in to po krono
loškem redu, kakorise dajo nalogi za izplačilo 

• Će je v prometu med avstrijsko in jugoslovansko 
Pogodbeno stranko zbog vzajemnih prodaj možno obra-
cunjati, izjavljata oba zavoda, da sta pripravljena odo
briti tako obračuhjanje v poedinih primerih, kolikor je 
to mogoče. 

: ' ' • • • - : • : : . • • • 4 . . -

i :,Qb izpremembi paritetnih tečajev, ki eo podstava 
skupnemu obračunjanju, velja odpovedni rok petih dni; 
pri tem ве mora izvršiti izplačilo zneskov, položenih 
dokler traja dogovor, še po starih odredbah .dogovora. 

B. Poravnavanje starih obveznosti. 

5. 
Terjatve in dolgove iz vzajeninega blagovnega pro

meta, ki so nastali, preden stopi sporazum o kliringu v 
veljavo, smeta obe emisijski banki izravnavati samo po 
posebnem kompenzacijskem postopanju, ki je urejeno v 
naslednjih točkah 6. do 8. 

6. 
Jugoslavija dovoljuje poravnavanje avstrijskih, fak

tur v izvirni valuti pri Narodni banki kraljevine Jugo
slavije, ki vroča naloge Avstrijski narodni banki zaradi 

izplačila upravičencem. Ce "je izvirna valuta avstrijski 
šiling, se vrši izplačilo v dinarjih. 

Avstrija dovoljuje poravnavanje jugoslovanskih fak
tur v izvirni valuti v korist računa Narodne banke; kra
ljevine Jugoslavije, ki se vodi pri Avstrijski narodni 
banki, zaradi izplačila upravičencem. Če je izvirna va
luta avstrijski šiling, se vrši izplačilo v dinarjih po pred
pisih točke 8. 

Oba zavoda morata po fakturah, tovormh in-carin
skih dokumentih in podobnem preizkusiti, ali ;? /.nesek, 
ki se naj vplača, dejansko dol^, ki je nastal iz blagov
nega prometa po točki 5. 

Avstrijska narodna banka pretvori in pošlje.prive
skov, prejetih v šilingih, najprej samó tolikšno vsoto v 
dinarjih, kolikršna ustreza zneskom v tujih valutah, pre
jetih od Narodne banke kraljevine Jugoslavije, po od
bitku zneskov, ki jih remitira Avstrijska narodna b'inka 
v tujih valutah po drugem odstavku točke 6. — Tnko 
dobljeni preostanek v šilingih pusti Narodna banka 'kra
ljevine Jugoslavije kot imetje pri Avstrijski na;-'vini 
banki. Narodna banka kraljevine Jugoslavije ùporahi to 
terjatev tako, dà izplačuje povratno vrednost iz '•"'" '-'ót 
akontacije jugoslovanskim upnikom avstriiskih 'dolžnikov. 

> C. Obče odredbe. 

Izravnan je salda, ki qstane, ko: .poteče dogovor, je 
pridržano poznejšemu- sporazumu^ '. > * 

.'•"• 1 0 " ' ' ' „ ' J . . . . " : ' • • ' " 

Ta sporazum stopi v veljavo na. dan 2p. januarja 
1932. in velja zaslej tri mesete. Oàïarie pà radi nadalje 
v veljavi po tri mesece, če ga ena ali druga pogodbena 
stranka pred potekom drugega meseca ne odpove. 

• >Službene novine kraljevine Jugoslarijec z dne 2p. januarja 1982., Št 14/VI#e,. 

»Li.. 



244 
T T 

137. 

Telefonski promet.* 
Telefonski promet Vransko—Dunaj. 

Gospod minister za promet je izvolil odobriti z od
ločbo P. T. br. 104.496 z dne 12. decembra 1931., da se 
uvede telefonski promet Vransko—Dunaj, ki se sme pri
četi'dne.? 10. januarja 1932. 

Taksa- za navaden pogovor po enoti triminntnega 
pogovora znaša 3*45.-zl. fr. 

Iz„ pisarne ministrstva za promet (tefegrafsko-lele-
fonskega oddelka) v Beogradu,- dne 2. januarja 1932.; 
P. T. br. 104.496. 

Telefonski promet Zagreb in Ljubljana— 
•*•••• ••••': T r ë i b a c h . 
.,,:• » ; . . „ " . . . -" ; . . . / ; . •• . • . / : . • 

Gospod minister za promet je izvolil odobriti na 
predlog avstrijske p. t- t. uprave z odločbo P. t. br.113.795 
Zjdne.,23. decembra 1931., da.se otvori.telefonski promet 
med- Zagrebom in Ljubljano z ene strani in Treibachom 
v.;Avstriji z druge strani, in da se smejo opravljati po
govori, od dne 23- decembra 19.31, Promet se utfede nor: 
maino po progi Maribor—Klagenfurt. 

Za navaden triminutni pogovor je določena taksa z: 
3-45 zl. fr. (2-10 jugoslovanski in 1-35 avstrijski upravi) 
za pogovore -Zagrebr-Treibach; 2*70 zl. fr. (l-Зб jugo
slovanski in. 1:35 avstrijski upravi) za pogovore Ljub
ljana—Treibach. ,•','.'' ••','•',, 

Iz pisarne pošte, brzojava Мц ^telefona V Êeogradii, 
z dne 30. decembra 1931.; P. T. br' 117.139. 

Telefonski promet Maribor—Innsbruck 

' V ^ v . ; ^ ' " ' '(Avstrija). '_.; ; •':;•<• t •.; ';-. 
6. minister za..ppmet je izvolil odobriti z odločbo 

P. T. br.' 10Ì.862/Z dnè Ì2; decerAbrâ 1931., da se, vzpo
stavi telefonski promet Maribor— Innsbruck, kl.še^sme 
pričeti dné 20. Januarja Ш% У '"'\ì\-
.' „%aksa za navaden' razgoyor. P°. 6noii tóminùtìièga • 
pog&yora znaša 4;3^ zl.: fr. ', .'' 
,'.' .'%'•/ministrstva za promet (tèlegfa&ko^telefonskega 

oddflkà) z dne if.'januarja1932.; £. T. br. 10&862. 

138. 
'•'i-i-, 

Telefonski promet 
Telefonski promet S^.Trojica v Slov. Gori
cah—Ehrenhausen, Spielfeld, Mureck, Rad-

G., minister za promet'je, izvo.lil odobriti z" odločbo 
P. T, br. 09.268 z dne 12. decembra ' 193"t< dtu se uvedi 

* >SIužbene novine.kraljevine. Jugoslavije< z dne-: 
20. januarja 1932., št. 14/VI. 

** >Službeue novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
22. januarja<l932rl St. 1в/У11£Ш<'i ':<• .S.m;':\i/..-•• 

10. kos. 

telefonski promet med Sv. Trojico v Slov. goricah in; 
niže navedenimi kraji v Avstriji po nastopni taksi: 

1*50-zl. fr. za navaden pogovor Sv. Trojica v Slov. 
goricah—Ehrenhausen, Spielfeld, Mureck in Radkersburg; 

2-70 zl. fr. za navaden pogovor Sv. Trojica v Slov. 
goricah—Graz; in -

3*45 *zl. fr. za navaden pogovor Sv. Trojica v Slov-
goricah—Wien. 

Za enoto trajanja pogovora se računij<y 3 minute. 
Pdgovori med vsemi označenimi kraji se smejo pri1 

četi dne 25. januarja 1932. ,.'"•'• 
Iz pisarne ministrstva za promet (telegrafsko-telëî 

fonskega oddelka) v Beogradu, dne 11. januarja 1932.; 
P. T. br. 99.266. 

1 3 9 . '• • < : - • ' • ; • 

Znižanje takse 
za telefonski promet Tržič—Klagenfurt 
.'.•''.".'••• .'(Avstrija).*.. '..,'' -;"'.I. 

G. minister za promet je izvolil. odobriti z odločbo 
P. T. br. 107.035 z dne 12. decembra. 1931. na' prošnjo 
avstrijske uprave, da se. zniža taksa za navaden pogovor 
v telefonskem'prometu Tržičr-Klagenfurt (Avstrija),^ 
da.se pobira izza dne 20.. januarja,. Ì932.,po'.enoti .tri-
minutnega pogovora za navaden pogovor, namesito. ,2*7̂  
zl. fr. samo Г.50 zl. fr. , ' . 

. Iz : .pisarne ministrstva za promet (Jelegrafsko-teler 
fonskega oddelka) v Beogradu, dne 2. januarja 1932̂ ; 
P. T. br. 107.035-

Ï1& 

-'<3 

1 

140. 

Nove pristojbine 
v telefonskem prometu med Jugoslavijo MwM 

Rumunijo.** . •••-,<,&' '•'M 
Minister za promet je,odločil vspglasju z ministro» ^ 

za finance in v sporazumu a Societatea Anonima Romana ,• 'Џ 
de telefoane v Bukarešti, da se znižajo pristojbine .za ^ J 
telefonski,promet med kraljevino Jugoslavijo in kralje->p 
vino Rumunijoin da se pobirajo od i. januar ja 1932.'da- ^Ц 
Ije od pristpjbinakeenóte:", . ' ' •'".. '•''"'. >% 

L.Za upravo ki^jëvine Jugoslavije:, ' ' v J ? | 
*5'40 žl. ft. za razgovore iz krajev ali s kraji V tretji-;/a 

coni (Vrbaska, Dravska, Primorska in Savska bàtìpviml)'v r.|| 
II. Za >Societatea anonima Romana dò telefoane« *'5|§ 

Bukarešti: . . . . . јм 
' ttä podstavi tögfä. se pobira od 1, Januarja 1932;'z v^-Ш 

ljavniim* relacijami za navaden razgovor tréh minuti:,г'i&T?M 
8-4Ò zL fr/ (5-40 za Jugoslavijo ih 8*^ za RUffiùnlJ#;|ì 

ža razgovore Blèd — Bukarešta. ••'•' •''" ' ' - ' i f f ! 

>* '* >Slu2bene fiovlne kraljevine Jugoslavije« z dne.*§ 
15. januarja 1932., St. 11/Ш/2в. / ^кШ 

** »Službene novine kraljevine, Jugoslavije« z dae^l 
'^januarja Ш2.Ј St. 1 . Г . Д - : ; . - /;...г.ч .*. " ^ 



IO. kos. 

Hkratu s tem se smatra, izvzemši novinarske razgo
vore-v pavšalu, za 6as slabega' prometa od 1. januarja 
1932. čas od 20. do 8. ure, dočim velja za druge razgo
vore za čas slabega prometa še naprej čas od 21, do" 
8. ure. 

P. T. štev. 118.001. — Iz ministrstva za promet, od
delka za pošto, telegraf in telefon v Beogradu, dne 29. 
decembra 1931. 

141. 

Razpis; 
Odločba o izpremembi tar. štev. 442. 
' uvozne carinske tarife.* 

Na osnovi člena 1., drugega:odstavka, zakona o iz
premembi zakonskih odredb, s .katerimi s© predpisuje 
zasliševanje ali odločanje ministrskega sveta, odnosno 
glasnost finančnega odbora narodne skupščine, in na 
osùovi zakona z dne 18. novembra. 1931. o izpremembi 
člena 15. v predlogu zakona, o obči carinski tarifi je 

|л jzdal minister za finance naslednjo odločbo, s katero je 
$rjgjavil soglasnost tudi predsednik ministrskega sveta jtod 

Џ 22 z dne 12. januarja 1932.; •. 
; " 1.'Carinski postavki na karton 4z tar. št. 442. uvozne 

'if© k predlogu zakona o obči carinski tarifi kakor 
klasifikacije kartona po njegovi fabrikaciji se iipre-

ЗДјајо tako, da se glasi tar. št. 442. uvozne tarife k 
^odlogu zakona o obči carinski tarifi tako-le:, 

•l>442. — Karton (lepenka), težak nad 200 g 
*.ж;,аа'1 m*:' ' '• 
_ J? •';' i) Nebarva'n, nepremazan in ' nenapojen, sa-

M | ^ 0 ^ v naravni sivi, rjavi, beli ali rumeni barvi, 
l.lf/^v^^.tudi navadni karton iz tekstilnih snovi: 
'HI a ) karton v polah, izdelan z roko . . . . 
l ä i ,',b) karton v polah ali namo<tifr, izdelan s 

y-, " strojem' :. :.;"'. . ' ' . •'. . •'.',". •'.,'. -.'' 
' 'j,:%'. Premazan ali napojen s1 katranom, äsfal-
*?&,. poköstom (firnežemj, oljem in temu' po-
Aobî üni- 'shovini . .. .-.'. . . . . . . . . 

% '•'. 'ч:•''«. ?•- karton v masi pobarvan,-prevlečen po 
|> ;; enf <ffrani; ali po obeh straneh s papirno plastjo, 
Ш £i ?r?j$kzan: % belo ali drugo barvo,, karton, izdelan 
Ш•'* \MiWali nebeljene1 celuloze,'V naravni barvi' 
| ; ^ ^ b a r v a n \ . л ' . ...•/. . y . . , : . ; . v . •'.;••. ••.', 
1 ^ « ^ ^ 8 ^ ^ vulkaniziran, valovit; - pìisiran, ' 
fit ^Ол®0-' Äabrän, tudi podlepljen z nepremaza- ' 
џк ^:Џ nenapòjenim kartonom, in podoben . . 40; "30 
M'-'- j (,Д,Lakiran, s šarami, izdelanimi s prešanjem'; ' '' \ 
ф1^}Ш»Ц]ет (deéìniraii), fotografski in*slikar-^' J' 

0t\.^'.'fbïiAoilsMJv prevlečen O lkktànokott VTstb' •' ;, 
l ^ l i^F^ '* ' Г а 2 е Ч s papirjem,- imenovanim v to-. 

^•Ç?i,pomba 1. Navadni karton iz tekstilnih snovi, 
reanazàn in пепаро.јеш^ plačuje, he-ga uvažajo indu-
tei? za izdelovanje strešne lepenke, pdfovïjqO; carine 

^ * # Ш ; 1.. b)i;dokler se ne začne izdeïovaii v državi, 
^^Wî^goj ià , kijih predpišeminister za finance;, ; .. 

tMêug' ^^iJabené novine kraljevine ' Jtìgctóvije*- z 'dne 
| f e & 'feauarja . i m , ät,-ityVÎH/oA 

20' 15 

25 17 

25 '20 

;• 35 '30 

; 245;, 

P r i p o m b a 2. Kartoni, ki so že pripravljeni, s 
krojenjem ali z žlebljenjem za izdelovanje izvestnih 
predmetov, se bcaririjajo po tar. št. 467. 

• .': Pr;ipóm.'ba,'3.,;;Nà^karton-i. v;;poja^:pòd.,0-70 m3 

površine ali v namotih pod 70 cm širine se plačuje do
datek 50%.« ;•'!•'•!••'.• .. •• < •.-•.i.:: ;:•• • 

2. Ta odločba stopi v veljavo na. dan, ko .se .raz
glasi v >Službenih novinah«. 

Iz pisarne ministrstva za finance — oddelka za ca
rine v Beogradu, dne. 13,.,januar ja 1932.; št. 1076/JV. 

142. 

Deponiranje 
našega ratifikacijskega instruittettta^ 
glede konvencije-o antidifteriénem se-

ruimi.* ";; r' *;:"' 
• ' <*•' "/ w . 

. .Dne.25. novembra 1931. je deponira! naš-kraJjeVski'1 

poslanik v .Parizu naš ratifikacijski insitrumeflt^^'teön*1 

venciji o antidifteričnem serumu, 'sklenjeni, v Pa*ïzu' dne; 

1, avgusta 1930.*? Istočasno in istega-dne so .deponirali 
svoje ratifikacijske, instrumente . o . omenjeni .konvetjetji 
Danska, Francoska, 'Italija, Monako, - Turška- in Zveza 
sovjetskih socialističnih republik. . . -• ..-•«-. 

Iz ministrstva za zunanje ptisieJPov; 'bï. 464J 

Pristop itaiyansMï Mö^--.1" 
Libije, Eritreje in Egejskih otokov 
konvenciji pariške unije za zaščito in

dustrijske svojine.f ! ! 
Švicarsko -poslaništvo vBeögradü je;0bve#tilö pò.na-" 

redbi svoje vlade ministrstvo, za zunanje"'posle z '^oto' 
št. 31-L-l z-dne 4. januarja t i . ,-da je pristopila fefaljei 
vina Italija za svoje kolonije Libijo, Eritrejo in Egejske 
otoke h konvenciji pariške unije za zaščito industrijske', 
svojine z dne 20. marca" 1883.; in k madridskeffitì ârraV-e-' 
mentu o-mednarodnem registriranju tvorniških in'fe^ô-ï 
vinsliih žigov* dne 14. aprila 1S91., kakor- sta bila ->.po*.-
slednjič revidirana-v Haagu dne 6. novembra" 1925- Itr 
objavljena v >Službenih hoviilàn« -št; 223^LXXII. z dne 
26. septembra-1928/ft- r''•• ':h'y!• • ; , ; ' r } ' l X ' "•-'•) ,;! 

•Skladno s«členom-16. bis: ktìnVen'cije i}i& ^lenoni- ili ' 
arrangementa velj'a ta pristop ,mesec dni po tej notifika«s.äir ' 
z dne 19/ decembra 1931., t j , cd dne 19. januarja 1932;:,. 
'''''l^-miüisträtva'za zunaiije' poslè;:PÓv:%.ГШ.'' :У""1 

uViiv. 
ч ^ 

.* ^Službene, novine, kraljevine Jugoslavije«-nmàÉt-, 
2^januàfja'1832;, št;ie/VII/47i V r-viv:-. ; , ; , |k.V' ' 
• f* »Skižbeai m< št. All iz L. 1932> . - . . •.-, Me,i 
• -i-'f >Službene novine k>raljevinè Jugoslavije^ z'-dhé 
25>janùarja 193Ž., St. 18/-УШ/о6̂  .,. . . . . .-Kv••-• •; 

' fi >Uradni ìiit< St 355/105. |n 356/105 iz гф$ _ 
')• ml s. ј---;«,л*л*г|̂ ''С -)iÂ-^&ï& W''<- •-4.-v.U?.».-i'it '' 



24Ô 10. kos. 

i«. S e z n a m ."'../• 

držav, ki so ratificirale in pristopile k svetovni poštni konvenciji.* 
Ministrstvo za zunanje posle objavlja seznam držav, k i so ratificirale in pristopi le k svetovni poštni kon

venciji, eklenjeni v Londonu 28. julija 1929. 

S e z n a m : 

Splošna poštna konvencija (A) 
Sporazum glede pisem in škatel z označeno vrednostjo . . . . . . . (B) 
Sporazum glede poštnih paketov (C) 
S p o r a z u m glede poštnih nalogov . t « . , . . . . . . . . . • (C) 
Sporazum glede pobiranja plačil . . . » (D) 
Sporazum glede poštnih virmanov (E) 
Sporazum glede naročnin za časopise in periodične liste . . . . , - . - ' . (F) 

.Država 

Kanada. . . -. . . . . . . . . . . . . . • • 
Holandska . . . . . . . . . • 
Holandska Indija, in holandske kolonije v Ameriki . . 
Norveška 

Danska 
Švedska . . . . . . . . . . . . 
Združene države ameriške 
Otočna posestva Združenih držav ameriških, razen Fili

pinskih otokov . . . 
Meksiko 
Švica 
Belgija 
Belgijski, Kengo .-.•.. . . • 
Tunis* ' . i . i . ' . . • • • • • 
Avstrija . . . . . . . . . . . . . . . . . .,•>•.-.. -
Španija in španske kolonije . . . . . . . . . . . 
Sat^ka oblast •. ' •. . . . . . . . . . . . . . . 
Finska • . . . . . . , 
Vatikanska država . 
Maroko brez španske cone . . . . . . . -. « • • 
Hedža? in Nejid . . ••.•' 
Avstralija1 . . . •„ • • * • • • ' 
In lija . . . . . . . . . . . . . • • • • •• • 
Madžarska . •...'... •'•, ,. • 
Zveza Sovjetskih socialističnih republik . . . • . . 
Fif'.onska . . . . .••••• • • • • '• 
S i i m . . . . . . . • • • • ' » • • • • • • » » * 

L u k s e m b u r g . . . . . . . . . . . . « • « t . 
Nova Zelandi ja in Z a p a d n a Samoa . . » • • • i * 
Belgija in Belgijski K o n g o . . ., • i » • » • « » 
Itali ja in ital i janske kolonije . . . . « * ••• • » 
Kina « * • • » i • • • 
Nemčija .. . . . . . . . .. • . ». • • * • • * 
Južnoafr iška zveza i n J u g o z a p a d n a afr iška ozemlja pod 

m a n d a t o m . . . • • . • • • • t « • * , * * 
Jugoslavija • ; % • •• . . . •• • • .• •• 
Japonska, Hosen in d r u g a J a p o n s k i podložna ozemlja . 
R n m u n i j a . . . . . . . . . . . • * 
Zedinjena kral jevina Velika Britanija in Severna Ireka» 
Irak* . \ i i • • • i t i t i t t t i • • • 
Egipet . V r t t i t t i • i i i t • • » • * 
Perzi ja . . > % t t t • • t i i 4 i • i i • • 

Ratificirana konvencija in sporazum 

(A) 
;(A), (B), (C), (C), (D), (E),- (F) 

(A), (B), (C), (C), (D) 
(A), (B), (C), (C), (D)/ (F) 
(A), (B), (C), (C), (D) 
(A), (B), (C), (C),. (D), (E), (F) 
(A), (B), (C), (C), (D), (E), (F). 
(A) 

(A) 
(A) 
(A). 
(A), 
(A), 
(A), 
(A), 
(A), 
(A), 
(A), 
(A). 
(A), 
(A), 

(B), (C), 
(B), (C), 
(B) 
(B), (C), 
(B), (C), 
(B), (C), 
(B), (C), 
CE), (C), 
(B), (C), 
(B), (C), 
(B), (C), 

(C), a»; 
(D),' (E), 

(C), (D), 
(C), (D), 
(C), (D), 
(Č), (D), 
(C), (D), 
(C), (D), 
(C), (D), 
(C), (D), 

.(E)'.,- (F).. 
(F) 

(E), (F) 
(E), (F) 
(E), (F), 
(E), (F) 
(E) 
(E), (F) 
(E), (F) 
(E), (F) 

(A) 
(A), 
(A), 
(A), 
(A), 
(A), 
(A), 
(A), 
(C) 
(A), 
(A), 
(A), 

(A) 
(A), (B), (C), (C), (D), (E), (F) 

., (A), (B), (C), (C), (E) 
(A), (B), (C), (C), (D), (F) 
(A), (B) 

(A), (B), (C), (C), (D),-'(P) 
(A), (B)> (C), ( G ) , 

(B), (C) 
(B), (C), (C), (D),. (E), (F) 
(B) 
(B), (C), (C), (D), (E), (F) 
(B), (C), (C), (D), (E) 

•(B), (C), (C), (D), (E), (F) 
(B) 

(B), (C), (C), (D), (E), (F) 
(B), (C), (C) 
(B), (C), (C), (D), (E), (F) 

Datum deponira
nja ratifikacije 

18. 
3. 
3. 
5. 
5. 
6. 

12. 
Б. 

XII. 1929. 
I. 1930. 

"I. 1930. 
II. 1930. 

III. 1930. 
III. 1930. 
I I I . 1930. 
IV. 1930. 

5. IV. 
16. IV. 
21.. IV. 
13. V. 
13. 

2. 
13. 

V. 
VI. 
VI. 

16. VI. 
17. VI. 
23. VI. 
26. VI. 

4. VII. 
7. VII . 
9. VII . 

17. VII., 
17. VII . 
22. VU-
23. VII. 
25. VII. 

6. Vili. 
9. Vili. 

25. Vili. 
10/ IX. 

3. X. 
21. X. 

1930. 
1930. 
1930.. 
1930. 
1930. 
1930. 
1030. • 
1030. 
1930. 
1930. 
1930. . 
1930. 
1930. 
1930. , 
193Ó. 
1930. 
1930. 
1930. 
1Ö80. •:•. 

lèsovi 
1 9 3 0 ^ 
-1980. 
1980.. 
1930. 

29. 
31 . 
14. 
•21. 

8. 
20. 
2 1 
11. 

X. 1930. '0, 
X 1930. И 

XI. 1980.- - | 
XI. 1980. | 

XII. 1980. ;v 
-лХ1981<>.$ 

.-. L ' I S é X l 
IL 1981, :г-Ц 

• >Sluifeefte тТ&ШШт 1ш*Шкх t Ш Sk flttflto Ш д zfa ĵfrfl.XXluff*. 

m 



f ^ T ^ 

30 kos. 

1 Avstralska vlada želi, da se smatrata njen podpis 
Ш ratifikacija konvencije kot veljavna za Papuo in za 
ozemlja pod mandatom Nove Gvineje in Naura. 

3 Ratifikacija vlade Njegovega Veličanstva v Zedi
njeni kraljevini velja prav tako za izvestne druge dele 
dominionov Njegovega Veličanstva, razen Zedinjene kra
ljevine, kakor tudi za izvestne protektorate Njegovega 
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Veličanstva in ozemlja pod mandatom vlade Zedinjene 
kraljevine. 

3 Notifikacija o ratifikaciji se je izvršila že 14. aprila 
1930.,. toda formalna listina ,ni bila deponirana,pri vladi 
Njegovega Veličanstva v Zedinjeni kraljevini do 20. ja
nuarja 1931. 

Država 

Kolumbija . . . . . 
Kostarika . . . . . . 
kopija . . . . . . 

Ratificirana konvencija in sporazum 

(A), (B), (C),-(C), (F) 
( A ) , ( B ) \ • . - . ' . •'• • - -

(A), (B), (C), (Č), (D),1 (E), (F) 

Datum deponira
nja ratifikacije 

19. III. 1931. 
27. III. 1931. 
26. IV. 1931. 

Svoj pristop je notificiral vladi Njegovega Veličanstva v Zedinjeni kraljevini pod čl. XI.'končnega zapis
nika konvencije o poštni zvezi: , . . . - . . 

Država 

aragvaj • • t k • 

"Ratificirana konvencija Jn sporazum 

(A), (B), (C), (Č), (D), (E), (F) 

Datum deponira« 
nja ratifikacije 

29. VI. 1930. 

_ Svoj pristop je notificiral vladi Njegovega Veličanstva V Zedinjeni kraljevini pod čl. XII. končnega zapis
nika konvencije o poštni zvezi: . > 

«K '.o;-

-v;lib»k 

Država 

• a Џ m • • . . . . . . ë « . 

Ratificirana konvencija in sporazum 
Datum deponira--
nja ratifikacije 

(B) 
' Л 
20. L 1931. 

.: l" Notifikacija o pristopu se je izvršila brzojavno, že 19. junija 1930., toda formalna listina se ni deponirala 
%'• Pri vladi Njegovega Veličanstva v Zedinjeni kraljevini do 20. januarja,1931. •"• 

% : • ' • • • • - ' • ' ' • ' • • • • • ' ; ; - V V ' - : 

| p ;,, Pov. štev. 1852. — Iz pisarne ministrstva za zunanje posle v Beogradu, dne 22. septembra 1931, 

145. 

Pristop 
Afganistana svetovni poštni konvèn-

C1J1 * 

UiÖvicawko poslaništvo v Beogradu obvešča po na-
1?Ш-svojevlade, da je dne 18. decembra 1931. noti-. 
HÇital Afganistan svoj pristop k svetovni poštni konven-
M«?-?. dne 28. junija 1929.** 

''^2 ministrstva za zunanje posle; Pov, br, 616. 

«*<H 

V-:-. 

Of. 1; >Shižbeae noviae kraljevine Jugoslavie« % àu* 

^ташџ 1982., st. i8/vni/66.r ... ; ;.;.(..; 

Banove uredbe. 

146. 

Objava banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No,. 30867/1. 

Objava. 
Občina Frankovci, v srezù ptujskem, bV pobirala od 

dneva razglasitve v >Službenem listuc y letu 1932. na-
Blednjo občinsko trošarino: 

od 100 1 vina Din 5 0 — / 

Kieljevek* b*aak* uprava Dravske banovine v Izubijani, 
: .. * dne 22. januarja, 1982. . . . 

ep" • t » 

л-.[ ;."•*>:'-',••#'> 

аШ&У-
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147. 

IZ » 

Razne objave 
Službenih novin". 

Številka 5 z dne 6. januarja 1932. 
Njegovo Veličanstvo kralj je z ukazom z dne 5. ja

nuarja 1932. postavil: 
za predsednika ministrskega sveta Ž i vko v ica R. 

P e t r a , predsednika ministrskega sveta na razpoloženju 
in narodnega .poslanca; za.ministra za zunanje posle 
dr. M a r i n k o v i ć a V o j i s l a v a , ministra na razpolo
ženju in narodnega poslanca; za ministra za trgovino in 
industrijo dr. K r a m e r j a A l b e r t a , ministra na raz
položenju in narodnega poslanca; za ministra za socialno 
politiko in narodno zdravje P u c l j a l v a n a , ministra 
na razpoloženju in narodnega poslanca; za ministra za 
notranje posle dr. Š r š k i ć a Mi lana, ministra na raz
položenju in narodnega poslanca; za ministra za prosveto 
drv K o j i ć a S. D r a g o t i n a , ministra na razpoloženju 
•in narodnega poslanca; za ministra pravde Maks i-
m o v i ć a B o ž i d a r j a , ministra na razpoloženju in 
narodnega poslanca; zä ministra za šume in rudnike 
dr. Š i b e n i k a S t a n k a , ministra na razpoloženju in 
narodnega poslanca; za ministra za promet R a d i v o j e -
v i ć a L a z a r j a , ministra na razpoloženju in narodnega 
poslanca; za ministra za poljedelstvo D e m e t r o v i č a 

. J u r a j a , ministra na razpoloženju in narodnega poslan
ca; za ministra za gradbe P r e k o Nikolo, ministra na 
razpoloženju in narodnega poslanca; za ministra za 
vojsko; .in. mornarico armijskega generala &;t o j a novi ć a 
Z. D r a g o m i r a , ministra na razpoloženju; za ministra 
za finance dr. D j o r d j e v i ć a M i l o r a d a , ministra na 
razpoloženju in za ministra za telesno vzgojo dr. K r a 
l j e v i ć a D r a g a n a , narodnega poslanca. 

Številka 6 z dne 9. januarja 1932. 
Z ukazom z dne 9. januarja 1932. je imenoval Nje

govo Veličanstvo kralj za senatorja H r i b a r j a I v a 
n a , bivšega pooblaščenega ministra, iz Ljubljane in 
d r . R o ž i č a V a l e n t i n a , profesorja v pokoju, iz 
Ljubljane. 

Številka 7 z dne 11. januarja 1932. -
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 16. de

cembra 1931., štev. 80.210Д., je bil upokojen d r . R a 
j a r J a n k ö , veterinarski inšpektor "pri kraljevskem 
poslaništvu na Punaju, v IV. položajni skupini L stopnje. 

Minister za promet je' odloČil z odlokom öd 12. de
cembra 1931., da se premesti na prošnjo č e p e r A l o j 
z i j , administrativni uradnik VIII. položajne skupine 
oddelka za kontrolo dohodkov generalne direkcije držav
nih železnic, v strojni oddelek delavnice v Mariboru. 

Številka 9 z dne 13; januarja 1932. 
Minister za. promet je odločil z odlokom od 22,,de-

cembra, 1931., da se premeste po potrebi službe: P à k i ž 
J o i e f, administrativni uradnik VIII. položajne skupine 

Ш 
10. kos?1 " I 

; . -'''Ш 
kurilnice Ljubljana I. glavni, kolodvor, v kurilnico Ljub-Лјг 
ljana II. gorenjski kolodvor; V i š n e r K o n r a d , ad- J | 
ministrativni uradnik VIII. položajne skupine kurilnice -rfi 
Ljubljana I. glavni kolodvor, v strojni oddelek direk-.'"^ 
cije Ljubljana; P o l j a k L o v r o , administrativni r | 
uradnik VIII. položajne skupine strojnega oddelka di- 1 
rekcije Ljubljana, v kurilnico Ljubljana I. glavni kolo- .Л 
dvor; 2 e l e z n i k . ' F r a n c , oficLal VIII. položajne ; | 
skupine kurilnice Ljubljana II. gorenjski kolodvor, v ; | 
strojni oddelek direkcije Ljubljana; P r o f t Ana,"':"! 
oficial VIII. položajne skupine strojnega oddelka direk- Ц 
cije Ljubljana v kurilnico Ljubljana. II. gorenjski;kolo> \. | 
'dvor;' V a g n e r ^ N i k o l a j , administrativni uradnik ^ 
VIII.'položajne skupine kurilnice Ljubljana IL, v strojni ' | 
oddelek direkcije Ljubljana; S č e g 1 o v s k i V a s i l i j / ;

; | 
administrativni uradnik IX, položajne skupine strojnega' 
oddelka direkcije Ljubljana, v kurilnico Ljubljana IL 
gorenjski kolodvor; F e r t i n F r a n c , administrativni 
uradnik IX. položajne skupine kurilnice Ljubljana L 
glavni kolodvor, v kurilnico Ljubljana II. gorenjski ko- Ц 
lodvor; N o v a k T e r e z i j a , oficial IX. položajne skü-: | 
pine kurilnice Ljubljana II. gorenjski kolodvor, v ku- ;f 
rilnico Ljubljana-I. -glavni kolodvor; N a h t'i ga 1 J u ïï'f, | | 
oficial IX. položajne skupine kurilnice Ljubljana II. go- ;Ш 
renjski kolodvor, v strojni oddelek direkcije Ljubljana; ц 
U r h M a k s , pomožni oficial X. položajne skupine Ц| 
strojnega oddelka direkcije Ljubljana, v kurilnico Ljub-' t i 
ljana II. gorenjski kolodvor; S u š t e r š i č J o ž e f , po- -Ш 
možni oficial X. položajne, skupi ne strojnega oddelka di-' i | 
rekcije Ljubljana, v kurilnico Ljubljana L. glavni kolpv. 
dvor; V r b o v š e k J o s i p , "oficial IX. položajne'sku-,. 
pine strojnega oddelka direkcije Ljubljana, v kurilnico' 
Ljubljana II. gorenjski kolodvor; Z v a n V i k t o r , po
možni oficial- X. položajne skupine kurilnice Ljubljana H. 
gorenjski kolodvor, v kurilnico Ljubljana'I. glavni kolo
dvor. 

Z odlokom istega datuma je odločil minister za pro-''._ 
, met, da se premeste: po potrebi službe: Ran er Mar->$ 

t in, prometnik VIII. položajne skupine postaje Kočevje, "-Ш 
v postajo Rakek; na prošnjo: S o v r e F r a n c , prometnilfc'St 
VIII. položajne skupine in šef postaje Kraljevec-Prelog, :M 
za šefa postaje Vuzenica-Muta; T a v č a r I v a n , oficial'; f 
IX. položajne skupine postaje Rakek, v postajo Ljublja-fÉ 
na, glavni kolodvor; Z l a t h e r P e t er, pomožni oficialVrl 

:X. položajne skupine postaje Rakek, v postajo Ljubljana, | | 
glavni kolodvor;.Škrobar A n t o n , prometnik VJIL po4^î | 
ložajne skupine in šef postaje Üolnja Lendava, v postajo1 , | 
Maribor, glavni kolodvor; C i h o č k i F r a n j o , blagajnik ' j | 
voznih listkov in prtljage VIII. položajne skupine posta- ''èj 

.je Maribor, glavni kolodvor, v postajo Ljubljana, glavni ' j j 
kolodvor; Miha.l jević Malo, prometni uradnik Vffl*'' Ш 

. položajne skupine,,postaje Čakovec, za šefa ]poBtajéAjr| 
•Ormož. • " ,-= .• ; .- -, v , # | j | 

Številka 10 z dne 14. januarja 1932^ ' p : ' $ | 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 31.-de**J? 

cembra 1931; je napredoval v IV. ppložajno skupaä»,^ 
1. stopnje Šk e r i j I vp,. ..prof espr druge realne gimnazije,M 
v Ljubljani, dosedanji uradnik IV. položajne skupi»04fÌ 
2. stopnja. 

• i i 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in urednik: Pohar Robert v Ljubljani.' 
Siaka in »alagtt; giakarna »jflarkitft g ЈДОЦап^ njen pxedgtasnifc Qtinj^;|IkhäleK y Ljubljani. ' 

*г*а 



mostnina plačana v gotovini. 

K R A L J E V I N A 

i ***««*,• 02î4D 

' ""•*,'**"4i ; * r J -''••"•1;'^'У^(* :?ЈЧ-

L U Z B E N I LIS 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

U. kos. V LJUBLJANI,-dne 10. februarja 1932. Letnik III. 

v, : " • ' • ' ' : . , . ' . v s E в 
^ 148. Zakon o zapisniku glede podpisa ßtatuta stalnega medna-, 

rodnega sodišča, doloS. v ; 61. 14. pakta Društva narodov. 
,149. VIII. poglavje pravilnika o delavcih državnih prometnih 

'.'• . naprav — potni in selitveni stroški in zaslužek v akordu. 
150. Pravilnik o pomožnem osebju v lekarnah. 
161C Izpr.emembe in dopolnitve pravilnika o priročnih lekarnah 

.'̂ '•:' zdravnikov in živinozdravnikov.. 

I N A : 
152. Razglas o pobiranju občinske trošarine v mestnih občinah 

Ljubljana, Maribor in Celje. • !,. 
153. Objave o pobiranju občinskih trošarin v letu'1^32. • t(.;; 

154. Izpremembe v staležu državnih in banovinskih uslužbea? 
cev na področju Dravske banovine. -••' •-.,-v' >., 

155. Razne objaVe iz >Službenih novin«. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

148. 

,'• Mi ' 
тфЈхтг.-. Aleksander I., 
^ 1 ' Ito milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, pred

pisujemo in proglašamo na,predlog Našega ministra za 
K?toanje posle in po zaslišanju Našega predsednika mi-
4 I" ' 'irskega sveta 

*®s>*».•:•;•'..': zakon . 
o zapisniku glede podpisa statuta Stal-
flega mednarodnega sodišča, določe-

* Äega v členu* 14 pakta Društva naro
dov, z besedilom tega statuta vred,* 

ШЈ:.;.''~ ki ae glasi: . 
^гл-.- : • . • • § i . 
fei '-, Odobruje se in dobiva zakonsko moč zapisnik o pod-
| ; ( ^ ' -Pisu statuta stalnega mednarodnega sodišča, določenega 
%fl »Jf/&enu Ï4 . pakta Društva narodov, in besedilo tega sta-
l ^ ^ ^ t ä ^ s l e d n j e s pridržkom § 2. tega zakona, ki ste glasita 
Ц#$}т*Шк'.'•••'•• •' -.'••• •••••• 

V Zapisnik o podpisu 
statuta stalnega mednarodnega sodišča, dolo
čenega v členu 14. pakta Društva narodov 

ф..'.;. :: obenem z besedijom tega statuta. 

( ^ ' •'••• '.••:• Z a p i s n f c o podp is t i . 
'' •7''^anl'^rüSWa,'nari6döv>;''.M''.jih predstavljajo pred

ige» pooblaščeni podpiänikV iisjävljajo, du sprejemajo 

f,V>ß« <S. >SlaŽben;e novine : kraljevine Jugoslavije« z dne 
Ш^Л^Р^ Ì93L, š t 189/Ш/308/ •'•"-• 

priključeni statut stalnega mednarodnega sodišča "Dru
štva narodov, ki ga- je odobrila skupščina Društva so
glasno v Ženevi dne 13. decembra 1920. 

Potemtakem izjavljajo, da sprejemajo jurisdikcijo 
sodišča skladno s predpisi in pogoji, označenimi v spre
daj omenjenem statutu. <: 

Ta zapisnik.! sestavljen skladno s sklepom skupščine 
Društva narodov z dne 13. decembra 1920., se ratificira. 
Vsaka sila.pošlje svojo ratifikacijo generalnemu tajništvu 
Društva narodov, ki skrbi za to, da se o tem obveste vse 
ostale s l̂e podpisnice. Ratifikacije ostanejo deponirane 
v arhivu tajništva Društya;. narodov.ч г? ,.>: ...к ..->...,•;• ;-.,-

Ta zapisnik ostane državam, omenjenim v dodatku 
k paktu Društva narodov, odprt za podpis. 

Statut; sodišča stopi v veljavo tako, kakor je dolo
čeno v omenjeni odločbi. 

S e s t a v l j e n o v. Ženevi, dne 16. decembra 1920., 
v enem edinem izvodu, čigar francosko in angleško be
sedilo je odločilno. 

Statut 
stalnega mednarodnega sodišča, določenega v 

Členu 14. pakta Društva narodov. 
Člen 1. 

Neodvisno od razsodišča, organiziranega s haaškima 
konvencijama iz leta 1899. in 1907., in posebnih razsod-
niških' sodišči ki jim smejo drlave tüdi še nadalje svo
bodno poverjati rešitev svojih sporov, se ustanavlja 
skladno s členom 14» pakta Društva narodov stalno med
narodno sodišče. 

/ V - ' • • • . ' • . • ' 

PRVO POGLAVJE; 

Ustroj sodišča. 
Cleo 2. ' 

Stalno mednarodno sodišče je. telo, sestavljeno iz 
neodvisnih sodnikov, izvoljenih .nëgledè na njih držav
ljanstvo izmed oseb, ki" uživajo ^najvišje moréinp^obj-
štovale in ki imajo yse pogoje, M", .10 zahtevajo v; donç-
nih; njihovih drzavali za op_favljäii|e najvišjih" Js4>dmu 
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.0 11. коз. 

V i funkcij ali ki so učenjaki pravniki obče priznane veljave 
i v vprašanjih iz območja mednarodnega prava. 

6V^~ Clen3. 

Sodišče je sestavljeno iz petnajstih članov: enajstih 
rednih sodnikov in štirih sodnikov namestnikov. Število 
rednih sodnikov in namestnikov sme skupščina na pred
log sveta Društva narodov eventualno zvišati do pet
najstih rednih sodnikov in šestih sodnikov namestnikov. 

Člen 4 

Člane sodišča volita skupščina in svet z liste oseb. 
predloženih po nacionalnih skupinah razsodišča skladno 
z naslednjimi odredbami. 

Kar se tiče članov Društva, ki niso zastopani v stal
nem razsodišču, vlože kandidatne liste nacionalne sku
pine, določene za to po njihovih vladah, ob istih pogo
jih, ki so dogovorjeni za člane razsodišča v členu 44. 
haaške konvencije iz leta 1907. o miroljubni poravnavi 
mednarodnih sporov. 

Člen 5. 

Najmanj tri mesece pred dnem volitev pozove ge
neralni tajnik Društva narodov pismeno člane razsodi
šča, ki pripadajo državam, omenjenim v prilogi k paktu. 
ali ki so naknadno vstopile v Društvo narodov, kakor 
tudi osebe, določene skladno z drugim odstavkom člena, 
4.y naj predlože v določenem roku po nacionalnih sku
pinah one osebe, ki utegnejo izpolnjevati funkcije člana 
sodišča. 

Nobena skupina nikakor ne more predlagati več kot 
štiri osebe, od njih največ dva svoje narodnosti. Nikakor 
ne more biti predlagano večje število kandidatov od 
dvojnega števila mest, ki se naj popolnijo. 

Člen 6. 

Preden se prične določanje, se priporoča vsaki na
cionalni skupim, da povpraša za svet najvišje sodišče, 
pravne fakultete in šole, nacionalne akademije in nacio
nalne sekcije mednarodnih akademij, ki se baVijo s 
pravnimi nauki. 

Člen 7. 
t -

Generalni tajnik Društva narodov sestavi po abeced
nem redu listo vseh oseb, ki se tako določijo; samo te 
osebe morejo biti izvoljene, razen primera, označenega v 
drugem odstavku člena 12. 

Generalni tajnik priobči to listo skupščini in svetu. 

Člen 8. 

Skupščina in svet volita nezavisno drug od drugoga 
najprej prave sodnike, nato sodnike namestnike. 

Člen 9. 

Pri vsaki volitvi morajo imeti volile! na umu, da 
morajo osebe, ki so poklicane, biti člani sodišča, ne samo 
individualno izpolnjevati zahtevane pogoje, ampak da za-

, gotove tudi vsi skupaj, da bodo zastopane velike oblike 
civilizacije in zastopani glavni oravni sistem; sveta. . 

Člen 10. 

Izvoljeni so oni, ki dobe absolutno večino glasov v 
skupščini in v svetu. . , • 

Ce se nanaša dvojno glasovanje skupščine in Dru
štva na več kot enega državljana istega člana Društva 
narodov, je izvoljen edino najstarejši. ; ' 

-j 

Člen 11. 

Ce je po prvi volilni seji še katero mesto popolnitf, 
se postopa na- isti način pri drugi in, če treba, pri tretji 
seji. 

Člen 12. ' . 
4 

Ce je treba po tretji volilni seji popolniti.še katero 
mesto, se sme sestaviti vsak čas na zahtevo bodisi skup
ščine, bodisi Društva posredovalna komisija iz 'šestih 
članov, od katerih imenuje tri skupščina, tri pa svet. za 
to da se izbere za vsako nepopolnjeno mesto eno ime, 
ki se mora predložiti' ločeno skupščini in svetu.. : 

V to listo se smejo vpisati, soglasno, vse osebe, kt 
ustrezajo zahtevanim pogojem, to celo tudi, če ne bi bile 
vpisane v kandidatsko listo, omenjeno v členih 4. in 5. 

Če ugotovi posredovalna komisija, da ne more uspe
ti, da bi zagotovila izvolitev, popolnijo prazna mesta 
člani sodišča, ki so že imenovani, v roku, ki ga odredi.' 
svet, s tem da izvolijo katero izmed oseb, ki so dobile 
glasove bodisi v skupščini, bodisi v svetu. 

Ob enakem številu glasov med sodniki odloča glas 
najstarejšega sodnika. 

. .Člen 13. 

Člani sodišča .se volijo za devet let. 
Sirlsjo biti ponovno izvoljeni. 
Ostanejo v funkciji, dokler jih ne zamenijo. Po tej 

«ameni odločajo še dalje po predmetih, ki so jih že. bili 
vzeli v postopanje. 

Člen 14. 

Izpraznjena mesta se popolnjujejo po načinu, upo-, | 
rabljenem pri prvi volitvi. Član sodišča, ki se izvoli, da '4 
nadomesti Člana, ki mu mandat še ni potekel, dovrši rok *j 
mandata svojega predhodnika. 

• Člen 15. , ' ••;'•' '\ ;i 

Sodniki namestniki se pozivajo po vrsti v listi... 
Listo sestavlja sodišče in upošteva pri tem predvšeni ч 

prvenstvo izvolitve, potem pa leta starosti. : „ 

Člen 16. 

Člani sodišča .ne.smejò vršiti nobene politične, niti 
administrativne funkcije. Ta odredba se ne uporablja na 
sodnike namestnike izven opravljanja njih funkcij pJji 
sodišču. • . - . . ' , -'..'•.: 

/ V dvomu odloča sodišče. 
• • : " ' - • " V '•'••••. • . : , ; : !.:•:•%•• ' -j 

• Cleo 17. : i ;-> ..;/; •:< 

Ciani sodišča ne smejo vršiti funkcij agentóv, sveto
valcev ali advokatov po nikakršnem sporu mednarod
nega značaja. Ta odredba se uporablja na sodnike na" 
mestnike samo glede sporov, ;radi, katerih so oni pozvani» 
vršiti svoje funkcije pri sodišču. , ^т ; 

Ne smejo se udeleževati razpravljanja po nobeneio 
gredmetUj go katerem so grej intervenirali kot 
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svetovalci aH advokati ene stranke, kot člani nacional-
: nega ali mednarodnega sodišča, anketne komisije ali -iz 
:j kate '^akoli drugega naslova. 
p| Ce nastane dvom, odloči sodišče. 

Člen 18. 
1 ' ' ' ' 
*\ ' 'Č lani sodišča smejo biti razrešeni svojih funkcij sa-
-'•' Wo. če po soglasnem mnenju ostalih članov ne ustrezajo 

več zahtevanim pogojem. 
Registrator sodišča obvesti o tem službeno general

k a tajnika Društva narodov: 
To priobčilo ima za posledico, da se mesto izprazni. 

Člen 19. 

'Člani sodišča uživajo ob opravljanju svojih funkcij 
diplomatske ugodnosti in imuniteto. 

Cien 20. 

\ Vsak član sodišča mora podati, preden stopi v funk
cijo, v javni seji svečano obljubo, da bo vršil svojo dolž-

; Bost popolnoma nepristransko in po vesti. 

У ч d e n 21. 

Sodišče si izbere za tri leta predsednika in podpred-
. 8 ednika; oba smeta biti izvoljena tudi ponovno. 
i4L Sodišče imenuje, svojega registrator ja. 
"•m Funkcija registratola ! sodišča ni nezdružljiva s 
''«Škcijo generalnega tajnika stalnega razsodišča. 

i r Jt 

t 

!i,ç 

Člen 22. 

Sodišču je določen sedež v Haagu. 
Predsednik in registrator bivata na sedežu sodišča. 

Člen'23. 

Sodišče zaseda vsako leto enkrat. 
Ce nima pravilnik sodišča p tem druge odredbe, se 

РИбпе zasedanje dne 15. junija in traja, dokler se ne 
^ r p a seznam predmetov. 

Predse'dnik skliče sodišče k izrednemu zasedanju, če 
to okolnosti zahtevajo. . ' . / 

. . .Člen 24. 

Ce • misli član sodišča iz posebnega razloga,' dà ni 
treba, da bi se udeležil sojenja po nekem določenem 
Predmetu} priobči to predsedniku. 

Ce misli predsednik, da članu sodišča iz posebnega 
vzroka ni treba zasedati po določenem predmetu, obvesti 
0 tem |dotičnega člana sodišča. 

Ce je v takih primerih ..nesoglasje med Članom so
dato ïç predsednikom, o d ^ 

Člen 25. 

Razen izrečnb določenih izjem vr§i sodišče svojo 
«»akcijo v polni seji. 

Ce ni zagotovljeno prisotstvo enajstih rednih'sodni-
**VV 8è dopolni število s tem, da stopijo v funkcijo sod-

. û * i namestniki. 
Ce pa ni na razpolago enajst sodnikov, zadošča kvo-

,'ttia <dev^tiih| da se more sodišče konstituirati. 

Člen 28. 

Po predmetih, ki se nanašajo na delo, zlasti,pa po 
predmetih,.ki so omenjeni v XIII. oddelku (Delo) ver-
sailleske mirovne pogodbe in v ustreznih oddelkih osta
lih mirovnih pogodb, odloča sodišče po naslednjih por 
g o j i h : : • • . ; : • 

Sodišče Sestavi za vsako dobo treh let poseben od
delek, sestavljen iz petih sodnikov, ki jih določi, upo
števaje, kolikor mogoče, predpise člena 9. Razen tega se 
določita dva sodnika za namestnika onega sodnika, ki 
bi mu bilo. nemogoče zasedati. Na zahtevo strank sodi ta 
oddelek. Ce take zahteve ni. zaseda sodišče s številom 
sodnikov, določenim v členu 25. V vseh primerih asisti-
rajo sodnikom štirje tehnični asesorji, ki zasedajo z njimi 
s posvetovalnim glasom, zagotavljajoč tako pravično za
stopanje interesov, ki so v sporu. 

Ce ima samo ena stranka svojega državljana, ki. zar 
seda kot sodnik v oddelku, določenem v predhodnem od
stavku, zaprosi predsednik drugega sodnika, da prepusti 
svoje mesto sodniku, ki ga izbere druga stranka skladno 
s členom 81. 

Tehnični asesorji seizvolijo v vsakem posebnem pri
meru po pravilih postopanja, določenih v členu 30., z 
liste »Asesorjev za spore po predmetu delac sestavljene 
iz imen, od katerih je predložil po dva vsak član.Dru
štva narodov, in iz enakega števila, ki ga je predložil 
administrativni svet mednarodnega biroja. delà. Svet 
označi po polovici predstavnike delavcev in predstavnike 
poslodavčev, vzete, z liste, označene v členu 412. versail-
leske mirovne pogodbe in v ustreznih členih ostalih mi
rovnih pogodb. s 

'i Po predmetih, ki se nanašajo na delot ima medna
rodni biro možnost, dati sodišču vsa potrebna pojasnila 
in se v ta namen priobčijo ravnatelju tega biroja vsi 
pravdni akti, vloženi pismeno. 

Člen 27. . 

Po predmetih, ki se nanašajo na tranzit in na pro
met, zlasti pa po predmetih, ki so označeni v XII. od
delku (Pristanišča, vodne poti, železniške proge) versail-
leske mirovne pogodbe in v ustreznih oddelkih ostalih 
mirovnih pogodb, odloča sodišče ob teh-le pogojih: 

Sodišče sestavi za vsako dobo treh let poseben od
delek, sestavljen iz petih sodnikov, ki jih določi, upo
števaje, kolikor le možno, predpise člena 9. Razen tega 
se določita dva sodnika za namestnika onega sodnika, ki 
bi mu bilo nemogoče zasedati. Na zahtevo strank sodi ta 
oddelek. Će take zahteve ni, zaseda sodišče s številom 
sodnikov, določenim v členu 25; Ce stranke to žele ali če 
sodišče tako odloči, asistirajo sodnikom štirje tehnični 
asesorji, ki zasedajo skupaj z njimi s posvetovalnim 
glasom. 

Ce ima samo ena stranka svojega državljana, ki za
seda kot ebdnik v oddelku, označenem v predhodnem 
členu, zaprosi predsednik drugega sodnika, da prepusti 
svoje mesto sodniku, ki ga je izbrala druga stranka 
skladno s členom 31. , : , . 

Tehnični asesorji se izvolijo v vsakem posebnem 
primeru po pravilih postopanja, določenih v členu 30„ z 
liste >Asesorji za tranzitne in prometne spore«, sestav
ljene iz imen, ki jih je predložil po dve vsak član Dru
štva narodov, 
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Člen 28. 
Posebni oddelki, določeni v 

zasedati s privolitvijo pravdnih 
kraju, kakor v Haagu. 

Člen 29. 
Zaradi hitrega opravljanja poslov sestavi sodišče 

vsako leto oddelek treh sodnikov, ki je poklican, da od
loča po kratkem postopanju, če stranke to zahtevajo. 

Člen 30. 
Sodišče določa s pravilnikom način, po katerem 

opravlja svoje funkcije. Zlasti predpisuje način kratkega 
postopanja.. 

Člen 31. 
Sodniki, iste narodnosti katere je .vsaka pravdnih 

strank, obdrže pravico, zasedati po predmetu, pokrenje-
nem pri sodišču. 

Če se udeležuje zasedanja sodišča sodnik narodnosti 
samo ene stranke, sme določiti druga stranka zaradi za
sedanja sodnika namestnika, če je kateri njene narod
nosti. Ce takega ni, sme izbrati sodnika, vzetega prven
stveno izmed oseb, ki so bile predlagane skladno s čle
noma 4. in 5. 

Če se ne udeležuje zasedanja sodišča noben sodnik 
z narodnostjo strank, sme vsaka teh strank določiti ali 
izvoliti enega sodnika na isti način, kakor v predhodnem 
odstavku. 

Če vodi več strank skupaj spor, se smatrajo glede 
uporabe predhodnih odredb samo za eno stranko. Če 
nastane dvom, odloča sodišče. 

,! Sodniki, dóloèeni! àii izvoljeni, kakor, je rečeno v 
drugem in tretjem odstavku tega člena, morajo ustrezati 
predpisom clenqv 2., 16., 17., 20. in 24. tega akta. Odlo
čajo ravnopravno s svojimi tovariši. 

Člen 32. 
Redni sodniki sprejemajo letno nagraao, ki Jim ]0 

odredi skupščina Društva narodov na predlog sveta. Ta 
nagrada se ne sme znižati, dokler traja funkcija sodnika. 

Predsednik dobiva posebno nagrado, določeno ria 
isti način, dokler trajajo njegove funkcije. 

Podpredsednik, sodniki in sodniki namestniki dobi
vajo, kadar opravljajo svoje funkcije, nagrado, ki se jimi 
odredi na isti način. ' ; ' ' . ' " ' . 

Redni sodniki in sodniki namestniki, ki ne bivajo na 
sedežu sodišča, dobe povračilo potnih stroškov, povzro
čenih z vrŠitvijo njihovih funkcij. : . .t 

Nagrade, ki pripadajo sodnikom, določenim ali izvo? 
ljenùn skladno s členom 31., se uravnavajo na isti način. 

Registratorju določa,plačo svet na predlog sodišča., 
Skupščina Društva narodov i z d a n a predlog sveta 

poseben pravilnik, s katerim se ugotove pogoji, ob ka
terih se priznavajo osebju sodišča pokojnine. •'..••; 

, „ . Člen 33. , ,... ...--.. 
,. Stroške sodišča trpi Društvo narodov na način, M ga 

določi skupščina na predlog sveta« 

DRUGO POGLAVJE. > 
r Pristojnost sodišča. 

. . ..Člen 34. .,'. ,. ; ; . . . . ' ; . . 
Samo države ali člani Društva narodov smejo .stogiti 

gred sodišče, 

11. Шл ;y 
m 

Člen 35. 

ч 
I 
Si 

ч Sodišče je odprto za člane Društva narodov kakój 
tudi za države, omenjene v prilogi k paktu. 

Pogoje, po katerih je odprto za ostale države, urav- : 

nava s pridržkom posebnih določb mirovnih pogodb, ki J 
so v veljavi, svet. in to v vseh primerih takó, da se iz sj 
tega ne more podati za stranke nobena neenakost pred i 
sodiščem. ' ' ìo 

Če je pravdna stranka država, ki. ni član Društva :л-
narodov, določi sodišče delež pri stroških sodišča, ki ga '^ 
mora trpeti ta stranka. v s >"| 

Člen 36. ; ; | 
Pristojnost sodišča se razteza na vse predmete, ki J 

mu jih stranke predlože, kakor tudi na vse primere, ki jI 
so posebej določeni v pogodbah in konvencijah, ki so v J 
veljavi. ^ ' ? J 

Člani Društva in države, omenjene v prilogi k paktu, Ï1 
lahko izjavijo, bodisi ob podpisu ali ratifikaciji zapis- 'i 
nika, kateremu je ta akt priključen, bodisi naknadno, da' J 
priznavajo že sedaj tudi brez posebne konvencije na- ,?<] 
sproti vsakemu drugemu članu ali državi, ki sprejme isto» ,; | 
obveznost, za polnopravno obvezno jurisdikcijo. • sodišča' f| 
po vseh ali po nekaterih kategorijah, sporov pravnega g"̂  
značaja, ki jim je predmet:. y \}Љ 

a) tolmačenje pogodbe; - Ш 
b) vsako vprašanje mednarodnega prava; T | | 
c) stvarnost vsakega dejstva, ki bi pomenilo* če №m 

bilo ugotovljeno,.kršitev kakšne mednarodne obveznosti;:Ш 
č) značaj ali pomen reparacije, dolgovane zaradi '^ 

prelomitve kakšne mednarodne obveznosti. 
Prednja izjava- se srne podati prosto in enostavno 

ali pa s pogojem vzajemnosti s strani nekoliko ali s.*Sj 
strani izvestnih članov ali držav ali za določeno časovno-
razdobje. . . / . .'.•.';.•••: ' Jm 

Če se osporava .pristojnost sodišča, odloči sodišče. •'•'** 

Člen 37. 
Če je določeno v pogodbi ali konvenciji, ki je v че-'-?Ш 

ljavi, da se je treba obrniti na jurisdikcijo, ki. jo. W&0. 
ustanovilo Društvo narodov, predstavlja sodišče to јигЈв^Шј 
d i k c i j o . .'• '• . ' ' - ' ' • ' • •'•'•:• • '• ' Î ^ I 

• Člen 38, '"• •" , :/ч'-'-Ш 
' Sodišče u p o r a b l j a : • ' •.;-.:•.-••-;. • H.gi 

1. mednarodne konvencije, bodisi obče, bodisi 'ро^,уј 
sebne, s katerimi se ustanavljajo pravila, ki jih izrečpov^| 
priznavajo države, ki so v sporu; • , -. У\М 

2. mednarodni običaj kot; dokaz za občo - prakflô> ^ 
sprejeto za polnopravno;;,- • ; ; ,': ;,; \?''*&:'Т 

" 8. obča pravna naöeia, ki 4ih priznavajo;с1уДедгад&Ш 
narodi.; . • ,; ' .. ,• ,'-, ^ ' , .4* 

;. .4 e pridržkom odredbe Člena 59. sodne odločbeкШШ 
nauk najbolj kvalificiranih publicistov kot pomožno' 0^чЏ 
stvo za določitev pravnih pravil. , . , . . . ^ 

Ta odredba ne posega v pravico sodišča, da e i b e ^ t ò ^ 
dajati odločbe, če pristanejo stranke, ex âôciuo et b'ònw» j i j i 

TRETJE POGLAVJE, 

Postopanje« ; ; 

Službeni jezik sodišča je francoski In angleški. . ^ ( ^ 
: 9e stranke, zedinijo, da se ;naj vrši vse postopanje v-Лгџџћ 
.coskem jeziku^ м ianjče^-ra^eodba s ten^ JezjUiUi^e^f 
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franke, zedinijo, naj se vrši. vse postopanje v angleškem 
jeziku,'se izreče razsodba v tem jeziku. 

Ce glede jezika, ki naj se uporabi, ni sporazuma, 
smejo uporabljati stranke za svoja izvajanja onega teh 
dveh jezikov, kimu dajo prvenstvo, in odločba sodišča se 
izda.v francoskem in v angleškem jeziku: V.tem primeru 
označi sodišče istočasno, katero obeh besedil je odločilno. 

Sodišče sme odobriti na prošnjo strank uporabo 
, drugega jezika, razen francoskega ali angleškega. ; 

..' Člen 40. 

Predmeti se uveljavljajo pred sodiščem, kakršna je 
ze stvar, bodisi z notifikacijo kompromisa, bodisi s proš
njo» ki jo vlože pri registraturi; v obeh primerih se mo
rajo označiti.predmet spora in pravdne stranke. 

'.. Registratura priobči prošnjo takoj vsem prizadetim. 
{:••• Istotako obvesti Člane Društva narodov po general
nem tajniku. 

•'•••'••'< :••,'"••; ': .:• Č l e n 4 i v . . "'. 

• • . " * ' • • ' . . . ' • • ' : ' ' ' " . - • ' 

fodišče je upravičeno označiti, če smatra, da to okol
nosti antevajo, katere odredbe se naj začasno ukrenejo, 
M;ee zavarujejo pravice vsake stranke. 

Dokler ne izide končna odločba, se priobči označba 
teh ukrepov strankam in svetu brez odlašanja. 

• Č l e n 4 2 . ; '. ,,•, '• --• 

$(\: Stranke zastopajo agenti. 
Tem "'smejo .-pred sodiščem pomagati svetovalci 

pravni konzulenti) ali advokati. j 

Člen 43, 

>|ј, Postopanje ima dva dela: pismenega in ustnega. 
1?*> Pismeno postopanje obseza pViobčitev memorandu-
•̂ !.ov, kontrametnorandumov in eventualno replik, kakor 
'$Џ vseh, dokaznih aktov in listin sodnikom in strankam. 
':&fc, PriobČitev se vrši preko registrature po vrsti in v 

J ^ % , kijih določi sodišče. ,. 
| | f vV^^sak akt, ki. ga vloži,stranka, se mora priobčiti 
"'^fjčlgi strariki v overovljenem prepisu. " 

e! (Ustnoi.ppätoipanje jé vieni, da sodišče zasìili priče, 
^izvedence, agente, svetovalce in'advokate. . . 

; • • . , ' , . . Č l e n 4 4 . .. . .... ',...' .,. , • -p.'... 

tó. Zaradi vsake priobčitve, ki naj se opravi drugim 
Џру ^ 'bana;in ne agentom, ' svetovalcem/ in ' advokatom, se 
feT^rača sodišče neposredno na vlado one države,- na: ka-
|t^? e 'ozemlju je:trebaröpraviti priobčita. : . 
WiSĆ:::'Istótako se'postopa tudi, če je treba na mestu ùgo
le ;^vljati vsa dokazila.-,. .-.•-• :> '-•" 
"^ -:,J v . çien45, 

:vЦ/Jtezprayo vodi predsednik,.Če,ga pa ni, podpredsed
nik;;' .ce. je.'tudi.vta zadržan,.najstarejši izmed prisotnih 
•hodnikov, •"•"'.' ;,' ' .': ":; /-
T'•'.'•' •'•' ЏМ-4& : 

j£^^r$|azprava je.lavna,-razen.če sodišče ne odloči dru-
É ^ ? e *** ž e zahtevata obe stranki, da se naj javnost jz-

*ivh r•.'•..• ' . i r ; . : - ; C l è n - 4 T . : •. . л '. • v . 

.. O vsaki razpravi se vòdi zapisnik, ki ga podpišeta 
^ l ^ s ^ ^ ^ n p r o d o e ^ n i k T i u , ; ; - - ; , r. <.,••>>.•"/K-.. 
' " I ^ " ? 4 ^ "to zapisnik j|e ajrtentifinegš značaja, •....;..-•• V 

; & * Ф ' •• • ' '""'•'• : . ' ' • ' • ' ' . ' • " " 

Ш-:"^' '.v "" 

Člen 48. 
Sodišče izdaja odredbe glede voditve pravde, dolo

čitve oblik in rokov, v katerih mora vsaka stranka svoje 
dokazovanje dovršiti; ukrepa vse, kar ima zvezo z do
kaznim postopanjem. 

Člen 49. 

Sodišče sme zahtevati od agentov tudi pred razpravo 
samo, naj predlože vsako listino in dajo vsako pojasnilo. 
Ce se to odkloni, sodišče to ugotovi, 

Člen 50. 

'.; Sodišče smé ob vsakem času poveriti anketo ali 
ekspertizo vsaki osebi, vsakemu telesu, biroju, komisiji 
ali. organu po svoji izberi. 

Člen. 51. 

Med razpravo se zastavljajo pričam in ekspertom 
vsa potrebna vprašanja po pogojih, ki jih ustanovi so
dišče v pravilniku, M ga omenja člen 30. 

. . Člen 52. 

Ko je sodišče sprejelo dokaze in pričevanja v rokih, 
ki jih je določilo, sme odkloniti sprejenv novih dokazov 
ali listini ki mii jih hoče predložiti éna izmed strank 
brez privolitve druge stranke. " 

Clèn 53. 

Ce ena stranka ne pride ali če svoje stvari ne uve
ljavlja, zahteva druga stranka lahko od sodišča, naj izda 
odločbo v njeno korist. 

Preden izda sodišče odločbo, séJimora prepričati ne 
samo, da je pristojno po predpisih členov 36, in 37., 
marveč tudi, da so sklepi osnovani v stvarnosti in v 
pravu,- .:.•'-. 

••:.., Člen 54. 

Ko so uveljavili agenti, advokati in svetovalci ob 
nadzorstvu sodišča vse podatke; ki jih smatrajo za po
trebne, proglasi predsednik^ da je razprava končana. 

Sodišče se umakne k posvetovanju. 
Posvetovanje sodišča je in ostane tajno. л 

f ' - t - > 

. . . . ., • Clen-55. --... 
Sodišče sklepa z večino glasov prisotnih sodnikov. 
Ob enakem številu glasov odloča glas predsednika , 

ali onega, ki ga zastopa. 

; • ' • ' • ' '•• - 1 /•';;• ••'" Č l e n 5 8 . 

y. Odločba.mora biti obrazložena., y 

У. njej so ttjprajo niavesti imena sodnikov, ki so so
delovali '. 

Člen 5,7. 
Ce ne izraža odločba-W celoti-aH deloma ̂ oglasnega 

фпепја sodnikov, imajo oni sodniki, M so oddali ločeno 
mnenje,, pravico, priložiti razsodbi obrazložitev svojega 
posebnega mnenja. 

Odločbo podpišetapredsednik ^ regisfrafor. Odloč
ba s e s t a v javni, s^ji,-potem'..ko eo bili agenti pred-
hod^^o.p/edgîeih^çb^i^ceBii' .̂  ' • , •... 
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Člen 59. 
Odločba sodišča je obvezna samo za pravdne stranke 

in za primer, ki je bil razsojen. 

Člen 60. 
Odločba je dokončna in ni pravice do pritožbe. Ce 

se osporava smisel in pomen odločbe, ima sodišče pra
vico, jo na zahtevo vsake stranke tolmačiti 

Člen 61. 
Revizijo odločbe sme zahtevati stranka eventualno 

od sodišča edino na tej podstavi, če se pojavi dejstvo 
takega značaja, da utegne biti odločilnega pomena, a je 
bilo, preden se je izdala odločba, neznano sodišču in oni 
stranki, ki zahteva revizijo; vendar stranke ne sme zade
vati krivda, da ji je to dejstvo ostalo neznano. 

Revizijsko postopanje ötvori sodišče z odločbo, s 
katero izrecno ugotovi, da obstoji novo dejstvo, mu 
prizna pomen, ki daje pravico do revizije, in v kateri 
izjavi, da se na tej podstavi zahteva da sprejeti. 

Sodišče sme podrediti otvoritev revizijskega posto
panja predhodni izvršitvi odločbe. 

Revizijsko zahtevo mora stranka formulirati najkes-
neje v šestih mesecih, ko se je našlo novo dejstvo. 

Po preteku desetih let od dneva odločbe se nobena 
revizijska zahteva ne more več uveljavljati 

Člen 62. 
Če misli katera država, da gre v kakem sporu za 

njen interes pravnega značaja, sme poslati sodišču proš
njo zaradi intervencije. 

O tem odloča sodišče. 

Člen 63. 
Če gre za tolmačenje konvencije, pri kateri so razen 

pravdnih strank udeležene tudi druge države, obvesti 
registratura te države brez odlašanja. 

Vsaka teh držav ima pravieo do intervencije v prav
di, in če uporabi to pravico, je tolmačenje, ki je obseženo 
v razsodbi, obvezno tudi zanjo. 

Člen 64. 
Ce sodišče ne odloči drugače, trpi vsaka stranka 

svoje pravdne stroške. 
§ 2. 

V § 1. omenjeni zapisnik in statut je ratificirala naša 
država dne 12. avgusta 1921. v Ženevi. Statut se je izpre-
menil z zapisnikom o reviziji statuta stalnega mednarod
nega sodišča z dne 14. septembra 1929., ki se je proglasil 
ž izpremembami statuta vred z zakonom o zapisniku s 
prilogo o reviziji stalnega mednarodnega sodišča z dne 
13. avgusta 1930., razglašenim v »Službenih novinah« z 
dne 10. septembra 1930., št. 206—LXXII. 

§3. 

Ta zakon dobi obvezno moč z dnem, ko se razglasi 
v »Službenih novinah<. 

' Našemu ministru pravde priporočamo, naj ta zakon 
razglasi, Našemu ministra za zunanje posle, naj skrbi za 
njegovo izvrševanjej oblaatvpm zapovedujemo» naj ßQ 

njem postopajo, vsem in vsakomur pa, naj se mu po-' 
koravajo. * ' 

V Beogradu, dne 12. avgusta 1931. 
Aleksander s. r. 

Minister za zunanje posle 
dr. V. Marinković s. r. 

Minister pravde 
Dimitrije V. Ljqtié s. r 

Videl in pritisnil 
državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde 

Dimitrije V. Ljotié s. r. 
(M. P.) 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister 
za notranje posle, .. 

častni adjutant Nj. V. kralja, ' 
armijski, general 

P. R. Živkovie s. r. . 

Uredbe osrednje vlade. 
••/-a 

- ' • 1 4 9 . - ' • : • • • '•••> 

Na osnovi odredbe § 188. zakona o državnem pro-i 
metnem osebju predpisujem naslednje odredbe, ki jih 
bo obsezalo VIII. poglavje pravilnika o delavcih držav
nih prometnih naprav. 

VIII. poglavje. 
Potni in selitveni stroški in zaslužek 

v akordu.* 
Potni stroški. 

. •;•' Člen I. ; 
Delavcu, ki je zaposlen zunaj svojega rednega de4 

lovnega kraja v razdalji več kot 3km, pripada razen-. 
normalne urnine tudi dnevnica za potovanje, čfe se je 
bavil zunaj rednega delovnega kraja več kot štiri ure, 

Za redni delovni kraj v smislu predhodnega odstav
ka se smatra gradbeni okoliš kraja, v katerem je dela-, 
vec stalno zaposlen. 

V krajih, ki imajo mestni-ožji in zunajmestni-širsi 
okoliš se smatra za redni delovni kraj samo mestni-ožjl 
gradbeni okoliš. 

O sporih glede mej gradbenega okoliša odloča miai' 
etrstvo za gradbe. . • ' °. 

Če se bavi.delavec zunaj rednega delovnega kraj?" 
nad 12 ur, mu pripada popolna, dnevnica, če ве bavi 
manj kot 12, a več kot 4 ure, pa polovica dnevnice.; ß 

Glede sekcijskih delavcev se smatra za redni delov
ni kraj vse ozemlje nadzorniškega sreza. ,. 

Potujočim čistilcem.vozov ne pripada dnevnica,?*'. 
potovanje po vrstilnem redu v določenem okolišu. :. ,.,' ' 

Člen II. V 
•Za službeno potovanje izda'nalog Se! rttüSbene 

edinke. •••• ' '•• '""'^:-, 
Cfls odhoda in prihoda in številko vlaka overavli***»Ш 

na nalogu za potovanje prometei uradnik in. šef služb6* Ц 
ne edinice. .. ' ;., , 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z •'**** 
29. januarja 1932., št. 21/ÏX/61. - -^ • •^ш 

• •', • -'Ш 

4 m 

- •• fi 

% 

I 
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Clen III. '~ 

Delavci v stalni službi dobivajo, če so na službenem 
Potovanju, poleg normalne ufnine, ki jo imajo, če delajo 
v svojem rednem delovnem kraju, tudi še dnevnice za 
potovanje, in sicer: 

1. kvalificirani delavci za. prvih deset dni popolno 
düevnicö 40 dinarjev, po desetih dneh pa znižano dnev
nico 25'dinarjev; 

2. polkvalificirani delavci za prvih deset dni popol
n o dnevnico 30 dinarjev^ po desetih dneh pa znižano 
dnevnico 20 dinarjev; 

3. priprosti fizični delavci v stalni službi za prvih 
deset dni popolno dnevnico 25 dinarjev, po desetih dneh 
pa znižano dnevnico 15 dinarjev. -

Za izračun potnih dnevnic se šteje omenjenim de
lavcem, čas od odhoda iz rednega delovnega kraja pa 
do prihoda, odnosno povratka 'v* ta kraj. 

Po povratku s službenega potovanja ima delavec 
pravico do šesturnega odmora, če je potoval nazaj ponoči 
m je trajalo potovanje več kot 12 ur ali če je opravljal 
dò samega odhoda na potovanje v stalni službeni kraj 

'težko in naporno delo. • . . > • . 
!. : Odmor se računi od trenutka, ko dospe vlak^ odnos
no ladja, s katerima je prispel dotični .delavec s službe
nega pota. , 

Če pride čas za odmor v redni delovni čas, se plača 
delavcu njegova normalna urninatudi za ta čas, vendar 

^reba, da. je nastopil stalni posel takoj, ko mine odmor. 

Nagrada za zvišano storitev. 
Clen IV,,, • ' 

Da se zvišajo storitve v državnih železniških delav
nicah, se uvaja časovni, . odnosno akordni nagradni 
astern; glavna njegova prednost je; da se nagradi osebje, 
zaposleno v delavnicah, sorazmerno z obsegom več izvr
š n i h del. 

'•" : Časovnik dovoljenega delovnega Saša. 
' ' . . ' . Clen V. 

i ' Za vsa dela in za take' posje; k i se pogosto ponav
ljajo pri popravljanju vozil (lokomotiv,1 vagonov, parnih 
vož6v itd.), se morajo sestaviti ločeno po obrtnih vrstah 

'(ključavničarji-, kovači, đtrugarjij mizarji', pleskarji, tapet-
niki, monterji, itd.) pregledi, tako zvani >časovhikk o 
dovoljenem delovnem času, odnosno- akordni cenovnik. 
• " " lik posle izven vrste ali za redka opravila se sestav
ljajo, posebne dopolnitve. VseMzpremembe ali dopol
nitve ugotovljenega delovnega elsa* ali akordnih cen do

voljuje in potrjuje začasno Upravnik'delavnice in jih 
Predlaga generalni direkciji v dokončno odobritev ob 
koncu Vsakih šest mesecev (polletno). 
'-" Odobreni ugotovljeni delovni Čas kakor tudi akordne 
cene se vpišejo v glavni pregled. 

Dovoljeni delovni čas. 

Clen VI. ", 

2a dovoljeni delovni čas se smatra normalni delovni 
•PfS Џ odstotnim dodatkom Časa, ki ga potrebuje delavec 
ä ^. l P r a v 0 »'°P* e n M > > odmor itd. pri poedinih poslih., Ta 
Jyetotni dodatek se niora ugotoviti za vsako obrtniško 

. tpino in za, polkvalificirane delavce in sme znašati 
.«4W8 83%; 

Dovoljeni delovni čas se označa na nakaznici v mi
nutah. Zaradi lažjega obračunjanja mora obračunski 
odsek pretvoriti dovoljeni delovni čas na nakaznici v 
cele ure, desetinke in stotinke ure. Tako ugotovljeni 
delovni čas je podstava določitvi nagrade za prihranjeni 
delovni čas. 

Z akordno ceno je umeti tudi nagrado, ki se daje 
enemu ali več delavcem za izvršitev enega določenega 
posla. • 

Normalni delovni čas. 

Clen VII. 
Za normalni delovni čas se smatra oni Čas, ki je po

treben delavcu srednje sposobnosti, da poedini posel, 
poleg vseh opravljenih priprav, opravi na predpisani 
način, pri čemer mora zastaviti vso svojo sposobnost 
in sile. 

Pri tem je treba upoštevati,razne metode kakor tudi 
strojno ureditev poedinih delavnic. 

Normalni delovni čas,: odnosno akordne cene za po-
edina dela ugotavlja za to določena posebna komisija in 
mora to odobriti še generalna direkcija železnic. 

Tako ugotovljeni delovni čas in ugotovljene akordne 
cene se revidirajo, kadarkoli to zahteva potreba. Revi
zijo vrši ista komisija, najsi se tiče zvišanja ali znižanja 
normalnega časa in akordnih cen. 

Ugotovljeni delovni čas. 

Clen VIII. 
če se odbije od dovoljenega delovnega časa oni čas, 

ki ga je delavec dejanski uporabil za dovršitev določe
nega dela skupaj s pripravo, odmorom itd., se dobi pri
hranjeni delovni čas. , ч 

Nagrada za prihranjeni delovni Čas. 

Clen IX. 
Generalna direkcija določi na predlog upravnika, 

delavnice nagrado, ki se naj plačuje delavcem za vsako 
prihranjeno uro, in to po srednji urni nadnici (urnini) 
dotične obrtne skupine. 

Ta nagrada se razdeli med delavce, ki delajo v par
tijah, po'členu XIII. 

Delovna nakaznica — razdelitev poslov. 

Clen X. . '.. ;. : 
4 1 . Vsi posli v .delavnicah se dajejo skupinam (po-

edinim delavcem) po delovnih nakaznicah. Delovne na
kaznice obsezajo: 

Izračun, številko in serijo vozila, številko in ime 
skupine ali delavca, popis in obseg dela, dovoljeni de
lovni čas, odnosno akordno ceno, dejanski delovni čas, 
rók za izvršitev dela, višino nagrade, potrdilo pregleda
nega posla in obračuna. 

2. Po popisu posla se izdajajo ustrezne delovne na
kaznice, se vpiše dovoljeni delovni čas in se določi, kedaj 
in i? kateri vrsti se morajo jemati delovne nakaznice 
v delo. \ 

S. V posebno nujnih primerih smejo izdati inženerji 
in poslovodje ustne naloge za izvršitev dela; toda potem 
morajo v najkrajšem času vročiti na predpisani način 
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delavcu delovno nakaznico za ta posel, in sicer prej , 
kakor se posel dovrši. 

4. Ko se posel dovrši, ga morajo' poslovodje ob oseb
n i odgovornosti kakovostno in kolikoštno preizkusiti, 
delavcem delovne nakaznice odvzeti in pravilnost dela s 
svojim podpisom potrdit i . 

5. Ko je poslovodja posel kakovostno in kolikoštno 
•sprejel, mora izročiti v 24 u r a h nakaznice s- potrdilom 
upravi, ki jih preizkusi, odmeri nagrado, vodi kontrolo 
o porabl jenem času in jemlje iz njih potrebne statistične 
podatke. Nate* se pošljejo delovne nakaznice obračun
skemu odseku zaradi obračunjenja. 

6. Posli, ki se morajo zaradi slabe izdelave izdelati 
nanovo, so v b r e m e delavcu, k i je ta posel, opravljal, 
in sicer brez druge delovne nakaznice. 

7. Delovne nakaznice se morajo "vročiti delavcu, 
p r e d e n prične posel, tako da zaradi nakaznic delavec 
n e čaka n a delo. 

Za Čas, ki ga je prebi l delavec brez lastne kr ivde 
brez posla, se m u izda posebna nakaznica s popisom 
vzroka, zakaj je posel p r e k i n i l 

Uporaba, »časovnikov« in izpremembe in dopolnitve 
dovoljenega delovnega časa v njih. 

člen XI. .''" 
1. Popis in n a m e n posla, kakor tudi nazivi poedinih 

njegovih, delov morajo biti označeni v »časovniku« tako 
razločno, da je4-vêako nesporazumijenje izključeno. 

2* Za', posle, k i se jais» mogli izvršit i pre j , ugotove 
dovoljeni delovni čas n a osnovi členov VI. in VII. stro
kovne komisije^ k i ' s o za to določene. 
: 3r To komisijo sestavljajo: s tarešina dotičnega oddel

k a ali njegov namestnik, poslovodja dotične, skupine in 
vodja :dotiČne parti je. 

4 Če se izpremeni s trojna-ureditev, se morajo po-
edina de la Jianovo pre izkus i t i in dovoljeni delovni^Čas, 
odnosno a k o r d n e cene po tem izpremenirL* 

5. P r e d e n se izpremeni dovoljeni delovni Čas-ali : 

i zpremene a k o r d n e cene, se morajo,-, če treba, vršiti 
poskusi, in sicer istočasno z več delavci. Povprečni čas 
izvršenih poskusov se mora vzeti za normalni čas in se 
mora temu dodati Čas za manipulacijo itd. po členu VI. 
i n tako sé dobi dovoljeni delovni čas. 

6. Upravnik delavnice potrdi sestavo novega, odnos
n o izpremembo veljavnega dovoljenega delovnega časa, 
odnosno a k o r d n e cene, če se strinja z mnenjem komi
sije, i n postopa 7 dalje p o členu VI; tega pravi lnika. 

7. Izprememba dovoljenega novega Časa in akordne 
cene se priobčijo celokupnemu pr izadetemu osebju. 

8. Če se opazi* da ugotovljeni delovni Čas za poedine 
posle ne ustreza, ker;je predolg ali prekratek, preizkusi 
komisija to, uredi dotični, čas in da to celokupnemu pri
zadetemu osebju na znanje. Isto velja tudi za. akord
ne cene;. . . 

• Člen XII. 

Î-,Če nastopijo med delovnim čašom ovire ali motnjet 
brez krivde delascev, jim.je.trecciati.takoj drugi posel,' 
dokler ovira'traja. Če to nI mogoče, se mora delavcu 
izguba delavnega časa toliko nadomestiti, da se mu za ta 
čas izplačal samo nadnica. 

Ž.-.To;iemoj;ažgoditrtako5 da setaiaša.viaifr oviro, 
odnosno izgubo. Časa do dodelile drugega posla poseb
nadeibvim.tiakaznicai v,katero se vpile vzrok ovire in 
njeno, bajanje kakor tudi dovoljeni delovni Čas4 ' ' 

4 

A 

3. Delovne nakaznice zaradi delovnih ovir se izda
jajo v dveh izvodih pVodobri tv i po upravniku delavnice. 
En izvod je priložiti obračunu, drugi se priloži spisku 
delovnih ovir in se predloži generalni direkciji v nadalj
nje postopanje. 

4. Generalna direkcija mora obračati posebno pozor
nost na preiskovanje delovnih ovir. mora poizvedeti za 
vzroke in vse potrebno ukreniti, da se ovire £im prej 
odpravijo. Krivce, ki so povzročili te ovire,' izključi /,a 
nekaj časa od nagrade z odločbo upravnik delavnice ali 
generalna direkcija. ' 

Izračun in razdelitev nagrad za prihranjeno delo. 

Člen XIII. 
1. Izračun in razdelitev nagrad se mora vršiti na 

osnovi dejanski opravljenega dela in dejanske storitve. 
2. Vse nagrade za prihranjeno delo &e morajo ob-

računiti najkesneje v prihodnjem mesecu. Vse nakaznice 
o delu, izvršenem v enem mesecu, se morajo potem
takem ob koncu meseca delavcem odvzeti. 

3. Pr ihranjeni delovni čas se dobi, če se odbije od 
dovoljenega delovnega časa oni čas, ki ga je uporabil 
delavec (odnosno uporabila delavska partija) za izvrši
tev dela (glej točko- 5.). Če se pomnože pr ihranjene 
delovne u r e z nagrado, določeno za prihranjeno uro, se 
dobi nagrada za' pr ihranjeno delo. 

4 Ta nagrada sé m'ora razdeliti po zaposlenih urah 
po skupinah, če se delq v : parti jah. Teh skupin so tr i 
vrste. V prvo vrsto spadajo kvalificirani delavci z nad- -
nico do vštetih 6 dinarjev. V drugo vrsto kval i f icirani ' 
delavci z nadnico pO 9 denarjev. V tretjo vrsto kvalifici
rani delavci z nadnico mid 9 dinarjev. Kvalificirani d e - ; | | 
lavci iz skupine druge vrste dobivajo za 10%, iž skupine?^ 
tretje vrste pa za 20^% višjo nagrado za pr ihranjeni dé/vl 
lovni Čas, kakor delavci iz ökupine prve vrste: : • ^ 

5. Nagrada za pr ihran jen i delovni čas pripada.'ò'nint 
delavcem in . nadničarjem, ; k i sodelujejo pr i delu, kjer se\J^ 

j e pr ihrani l čas.) Nekvalificirani delavci poedinih skupin f l l 
dobivajo nagrado, k i ustreza 10—15% celokupne n a g r a b i l i 
de, k i jo je zaslužila dotična skupina. Ta vsota 10—1Ђ'$'Ш 
se razdeli po enakih deÜih, Osebne nagrade se obračunijpi | | 
po rednih spiskih nadnici • . ; - : г ' Г ^ | 

' 6 . Oniiri kvalificjraffitìi delavcem v delavnici, / М ^ ^ - Ш 
jim za njih delo n e da ugotoviti delovni čas; ki pä d é î w ' Ш 
zvišanju storitve v j)rid', določa nagrado genera lna d ì - ' - ^ 
rekcija na predlog. Šefa delavnice. Ta nagrada né в ш ^ , ; | 
b i t i višja dd najvišje â a g r a d e za kvalificirane delavce» ::Ш 

7. č e delavec (delaVska parti ja) n é doseže : p r i h # ? ; : \ | | 
njenih u r ali če jé števec- dejarisko uporabl jenih u r viljé ; ч | 1 
nego število • dovoljenih delovnih ur, ninta dotični; dela- y | 
vec (dotična delavska partija) pravice do nagrade # K ; J | 
pr ihranjeno delo; predpisana nadnica 1д idragiifjska : :6pr-t^ 
klada pâ sé mu motata izplačati v celoti. P o mttika Џ * $ 
t r e b a poizvedovati 'r-.:. ' ••'• •.• -;:• •.•- •:•<!.£> '** 

' . . . ' ' ' ' ' . '•''"*№ 
•*t* * . ' ' ' ' '.'•'' ~Ш 

• •;: člen xiy. ' • • • :^Ш 

Pritožbe delavcev zaradi premalo, vračunanega dovei, 
ljenega delovnega 8âeài::kakor tudi nespgïas|a p é ^ ае1|Ш 

; ci in à&a^if^^m,^eh0^yaìimoiri najprej' .'ирт'«аШј| 
* delavnice ^o-j'prîèôznwSlçî;'äCrdkü^ae.'komifîi].̂ ^po".̂ Р^1^ |̂ 
se morajo odreditipò^feusì ztf dotjčno de)p ali jstoJEpk'™™ 
ža intervencijo generalna direkcija, Iti o^o^a'içt p^js|| 
nja stopnja» -v - -• 
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Izvršilne odredbe. 

Člen XV. 
Odredbe členov I. do XV. veljajo izza dne 1. janu

ara 1932. 
Končne odredbe. 

v " - - . Člen XVI. ' 
Rimske številke, s katerimi so ..označeni členi tega 

Pravilnika,. so začasnega značaja in se bodo izmenjale, 
ko se te odredbe doslovno vpišejo v pravilnik o delavcih 
državnih prometnih naprav s številkami po vrsti, kakor 
ße. bo tamkaj podala. •; 

V Beogradu, dne 19. januarja 1932. 
. ' Minister za promet 

Laz. Radivojevié s. .r. 

150. 

Na osnovi točke 7. § 29. zakona o lekarnah in nad
zorstvu nad prometom z zdravili predpisujem . 

pravilnik 
o pomožnem osebju v lekarnah.* 

-••' Č l e n i l . , ' ' ' . ' , • . * ' : 

Pojem farmacevtskega pomožnega osèbjâ òbséza vse 
|& farmacevte, ki delajo v javnih lekarnah, v bolniških le

karnah, v lekarnah zdravstvenih zadTugin lekarnah urada 
Sa zavarovanje delavcev. 

•;-• T i s o : 

- a) magistri ali doktorji farmacije, ki so : dosegli po 
.opravljenih praktičnih in teoretičnih izpitih akademsko 
"Stopnjo in takó pridobili pravico do' strokovnega dela (le-' 
•kaniiški. sodelavci);. . r • '••••-, 

b) asistenti farmacije, ki imajo samo farmacevtski; 
predhodni izpit (tirocinij), ali absolventi, ki še niso do-

Kv ;, "*eglir diplome magistra aH doktorja farmacije (dispen-
fc; m®); . - . . -•••;:, - , 

•• č) studenti farmacije L leta, ki vrše elementarne 
Praktične vaje < iz farmacije (aspii»nti)^ .. 

psebe, navedene pod b) in b), se ne smatrajo za kva-: 
З и Ш т е in, jim je dovoljeno strokovno dejo v lekarni 
«Шо ob nadzorstvu kvalificiranih öselb (pod a). Î 

•';,vT».'i 

•. ': .' .:, . . . ' • ' • • . • : . . : ' Ö l e n %., - , < ' • . • ; . . ,• • ; . - , . . '; 

, .... Zaposlovati 'mòzeimòé v lekarâah je. načeloma jâre-j 
p e d a n o . Oà te rtepovédiT'eSo izvzete one osebe,jùlgo-r 

^slovanèke- narodnosti, ki Ц:''tuji dfžavljjani. Te otìebe ino-
^jo/'zaproéatì za jtlgoslövfinskb državljanstvo v 6 (Sestia)} 

ш-\ *weeoiü po prffiodtr v! ïiàab *aržavo4ili' fca dobiti dovolitev* 
ш,:-t:M'bivanje in delo v naši damavi ч ' х • •' '*'- , ; ; 

£*V" ' . 
Ri'.v 4VV" < 

M '•<•• ioleacši: 
| | ( : •*;.«, kekarniSki eodelavci ' '(Aàgltìrrl1'' farmacije) sbrtjo' 
^v vi^iti 'sambslòjno veé efrokoviè posle v lekätni in eo iai-: 
*%

tM>je strokovito delo v prvi vrett'eâmi odgovorni. 
, • • .-, • • .)•̂ .'•,' •! • in
novine kïaljevînê Jug 

», ianuarja 1032,, it. И/Ш/20, 
Svije* ,f..dee| 

Njih delo je'zlasti v tetìi, dà: 
a) pripravljajo in odpravljajo zdravila po zdrav

niškem predpisu (receptura); 
b) pripravljajo zdravila na zalogo (elaboracija); 
c) popoln ju jejo zalogo zdravil, v of icini (def ektura); 

. d) odpravljajo na drobno vga zdravila, ki jih smejo 
samo lekarne prodajati strankam (ekspedicija); ' ; 

e) nadzirajo dispensante in aspirante pri priprav
ljanju in odpravljanju zdravil po zdravniškem predpisu 
in pri pripravljanju zdravil na zalogo; , .'. 

f) opravljajo vsa ostala strokovna dela, ki spadajo 
v.področje farmacije in sorodnih naukov. 

' Člen 4. 

Glede sprejemanja študentov farmacije I. leta v jav
ne lekarne veljajo predpisa pravilnika o izvrševanju prak
tičnih vaj v javnih lekarnah za študente farmacevtskega 
oddelka filozofske fakultete na univerzi kraljevine Jugo
slavije v Zagrebu Z. br. 51.707 z dne 10. novembra 1$2$. 

člen 5.' •' \' 

Osebe, navedene v točkah a) in b) člena 1. tega 
pravilnika, mora lekarnar ali ajegov odgovorni namest
nik ali administrator najkesneje v ebem tednu pò na
stopu službe V lekatoi prijaviti s predpisanim obrazcem 
(obrazec A) pristojnemu sanitetnemu oblastvù in lekar
niški zbornici.; Prijavnico mora tudi çamesoehéc «epod-
pisatii 

Obenem s prijavo sanitetnemu oblâstvu mora na
meščenec' predložiti:: -, „ . , - . 

a). diplomo magistra farmacije ali dispènzdnteko ̂ pb-
trdilo o opravljenem farmacevtskem predhodaèrai iepitu 
ali tirocinalnem izpitu; ~ 

b) potrdilo o jügoslovaüskem podaniitvu ali potrdilo, 
da je dotični Jugoslovan tuj državljan in da ima dov4>-
Iitev za bivanje; in delo y državi (člen 2.); 

c) potrdilo (dokaz-nice o službovanju) o doslei oprav
ljeni službi v lekarnah/ 

Ta potrdila je treba na zahtevo pokazati tudi pri 
lekarniški zbornici. • „ . • . . : . . ...::.'.• 

; '['diene. t . ;' • .... 
Sanitetno oblastyo in lekarniška zbornica, morata • 

enem tednu po prejemu prijave potrditi siužbodavcu in 
nameščencu prijavo in vrniti ••' potrdila, ki šo bilk gn
javi priloženai:-; • .,".'; ;:•; ; ; ••; . ,y. 

NameŠČeriec mora na zahtevo pokazati, .lekarnarju 
v drugem ödetävku člena 5. navedena' potrdila гатаћд 

•razvidnosti.'' - ••.".'• •••''' ':''••-•• ••'•''• •"' '•' -r- x •'>''. ' 
.... '.;.:.'.. :.Člen;:'7»-.--'.'.':',!Y..-'r .•;r-r.';î ,':v:: • : 

Eo nameSčenec iž službe izstopi^ gä -tdora Гек**ђкг 
ali njegov; namestnik odjaviti s predçieanim obxaaRem 
(obrazec A): '"':<^.'- ;'•'''•,'•';' •"(' 

a) prì sanitetnem oblâstvu, .-:; ' hU[ '•'' 
• . b )^ lekanä^i^ tbdrnicL ; ;; * •• ••" .->:;-ч-.?-.̂ .? ' 
< r toKodjavo .morate sanitetno ; ofeliastvp --M. lelca<rt|ka 

zbornica potrditi službodavcu in nameščencu, v .enem 
t e d n u . "' • "''r-•; - •••-: •'_ --v 'T ' ; ' :> ' ' . ' 

' • . . Ц Ј . , . . , ; . ' . : . , , ; , den'?;.'.'.-;..,:-,-; ..,:•;, .;,>;j.;.j [i-

Sanitemo oblaetvo in tudi lejfcamiška zbornica' mo
rala voditi točno evidenco o'.. iekairniSkib sôdelaVcUî în 
dìepenzantjli,. nan}e??.eaili ,.&. ј^кагпаћ, pp pjçe^pîsanih 
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Ti obrazci z imeni nameščencev morajo biti ločeni 
po kategorijah in razvrščeni po abecednem redu,. 

Člen 9. 

O službi, prebiti v lekarni, še daje nameščencu do-
kaznica o službovanju -(obrazec C), ki jo mora lekarnar 
ali njegov namestnik podpisati iti nanjo pritisniti pečat 
lekarne. To dokaznico mora potrditi tudi pristojno sani
tetno oblastvo. 

Preden se dokaznica o službovanju izda, je treba 
nameščenca po predpisih odjaviti, (člen 7.). 

Člen 10. 

Vse strokovne osebe, ki so v službi lekarn, omenje
nih v členu 1. tega pravilnika, morajo v 30 dneh ustreči 
vsem zahtevam tega pravilnika 

Člen 11. , . ; 

Na onega, ki prekrši odredbe tega pravilnika, Je; 
uporabiti kazni, označene .v §35. zakona o lekarnah ini 
nadzorstvu nad prometom z zdravili.* 

Člen 12. • • - ' 
: • ' • ' л • • • • ' • ' : - • : ••• • • • • - • • • 

Ta pravilnik stopi v moč z dnem, ko se objavi v-
>SIužbenih novinahc . 

V Beogradu, dne 18. decembra 1931.', S. br. 23.230. ; 

M- ilinister;?a socialno politiko-
in narodno zdravje 

s M. Kostrenëié s. r. 

Obrazec A (člen 5.). 

Prijavnica. 
L Prijava. 

Priimek in ime i'.™.«.'-.: 
Kraj, dan, mesec in leto rojstva ; 

'Pristojnost (krài, banovina, drŽava) L..:......... 

Oženjen ali neoženjen *.~. H p H I W l W " 1 у > И ^ 1 Ч . 1 Ц « И ^ | | — | 

Kraj in datum, kjer in. ko je pridobil magistrsko (dek-; 

torško) diplomo ..' -.—i. '. ;̂™....-. "T? 

r , ; t 

•U'-'W: 

Datum, ko je pridobil kvinkvenij , ^À~*.*.U**&,„„\ 

Dosedanji kraj službovanja _._:-_.._—_.„ — j 

Dosedanja vrsta, službe*. 
•I; 

, ~ .,, , .* rf.ll Datumi ko je vstopil v službo' ..;...„„.„„:Î; 

Datum prijave - .„i,,„, „..w;,,.„,.„,„~.„,„r,.~..r. 

Točna označba lekarne (krafr> lastnikove* Imej ulica inj 
hišntf Stevïïkay razir 1екатпв)у v'fcatero etöpfr farmacevtj 

' v službo '• ••-'•••••'-•••••-̂"•- ''-''••'fflJ ^ ' ' ; ^ ; . - | 

Podpis nameSčenca Podpis lekarnarja 

"T? vTT 

* »Uradni Mt; k 270/65 и k 

II. Odjava. 
Priimek in ime ., 
Dosedanja vrsta službe* 
Datum vstopa v službo 
Se seli v -.„.. , 

Vstopi v lekarno 
Datum odjave . 

Podpis nameščenca Podpis lekarnarja 

Potrditev prijave (sanitetno oblastvo, dotična lekar
niška zbornica) „ ~ 

III. Potrditev odjave. 
Priimek in inie ....̂  
Dosedanja vrsta službe* :_..'. 
Datum vstopa v službo 
Datum izstopa iz službe .:.: ; 
Se.seli v „̂..„... _... ....„;.„....,.... 
Vstopi v lekarno ; „...„;.„..:...„U~:L.^..:.t;.L. 

Datum odjave 
Podpis nameščenca Podpis lekarnarja 

Potrditev odjave (sanitetno oblastvo, dotična'lekar
niška zbornica) ,......;..„ 

v. rotraitev oajave. •"-• [ IV. Potrditev odjave. 
Priimek in' ime 
Dosedanja vrsta službe* 

.Datum ystopa v službo ....... 
Datum izstopa iz službe 
Sé seli v ..,...,—, ...™.r 

ш 
«t 

« н т Ф н ш т Л к и ш 

Vstopi v lekarno., 
Datum odjave .„.. „. ..., 

Podpis nameščenca Podpis lekarnarja 

Potrditev odjave (sanitetno oblastvo, dotična 
niška zbornica) 

•iûiîM 

Pripomba. Lekarnar ôiorà izpolniti prijavnico v 2 
..(dveh;);,izvodih .in poslat}: en, izvod.sanitetnemu oblastvjU. 
.drugega pa lekarniška zbornici. Oblastvo in, zborni«* 
pridržita dsl, označen -z L, ostale' dele pa vrneta leka|-

; nar ju in to velja za potrdilo o prijavi. Pri odjavi I e 

• tjeba izpolniti potrebne /razpredelke y vseh tr,eh ostalih 
delih in to poslati nanovo imenovanima. pWastyomf-
Oblastvo potrdi III. in IV. del in ga vrne Šefu lekarne, 
ki da IV. del naméSoetìcUi ̂ Тако imata oba potrdilo o 

,. £U3Javi,m; odjavi nameščenca 

* Dispensant, lekarniški sotrudnik, predstojnik 1** 
ta rne . ••:•• -;- •' •' 

Ш 



U. kos. 259 

Obrazec B (člen 8.). 

Farmacevtski list. 
Priimek in ime 
^гај, dan, mesec in leto rojstva , .'..._ 
Pristojnost (kraj, banovina, država) 

Oženjen ali neoženjen 

Kraj in datum, kjer in ko je pridobil magistrsko1 (dok-
-Догако) diplomo _ ...... :............ 
.Patum, ko je dosegel kvinkvenij „ 

Obrazec C (člen 9 ) . 

Dokaznica o službovanju. 
Gosp. 

'ojen . 
kot* 
v 

dne 
dni 

V 

v , je služboval 
v lekđrni _„:». „ „. 

-, od dne „„.„ ..,..„_ do 
,.., t. j . let ,.„v mesecev 

Službena potrditev 

.., dne ... ,..,.... 19 

Podpis lekarnarja 

rn pečat lekarne 

' Ime in kraj 
j..,!... lekarne, 
ime lastnika,ulicu, 

biSna številka, 
event, drug 

naziv lekarne 

• : :- -

• o 
D. 

'"3.2. 

*l 
ж 5 
B e 

и > 

sv, 
C O 

S o -

Datum 

o 

_S 
To 
> 
a 
a. 3 

. 'Д 
t» 

s> 
Л 
>«4 
B 

"Z 

.H 
л 
Cu 
O 
so 

Služba-
je trajala 

t» 
O 
o 

!•• « Г 
CO 
Ф 

S 
•a 

P r i p o m b a : 
(doktorska 

diploma, član po
kojninskega 

zavoda, zavaro
vanje zoper 

bolezen, 
izprememba civil

nega stanu, 
pohvale, kaini, 
posebna dela) 

. . • ш . •• • • 

Na osnovi §§ 8., 24 to 29. zakona o lekarnah in nad
zorstvu nad prometom z zdravili z dne 7/aprila, 1930. in 
•?даа o opojnih drogai, z dne 30. novembra 1931; pred
pisujem te-le 

¥. 
$ 

i-

izpremembe in dopolnitve 
$**vilnika o priročnih lekarnah zdrav

nikov in živinozdravnikov. ** 
£•;,":''•" , . Člen 1. ;' 

V členu 4 s e Brtajo drugi,.tretji, četrti, peti, šesti in 
ni. odstavek. ;. '•';•'• 

* Administrator, recëptar, analitik, defekter itd. 
.. ** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« ž d n e 
» i januarja 1982., ».,11/111/21. Pravilnik gl. >Shižbeoi 
Hsk » , 201/35 iz L 1931* 

Člen 2. 
V členu 5. se izpreminja prvi odstavek in se glasi: 
»Zdravnik, ki je upravičen, imeti priročno lekarno, 

mora izdajati bolnikom predpisno napisani recept, ki 
mora biti vpisan v reoeptno knjigo in označen z za- ' 
poredno številko.« 

Člen 3. 
V členu 6. se «dodaja ko^ drugi odstavek: 
>Zdravnik s priročno lekarno ni upravičen, oddajati 

zdravila onim osebam, ki stanujejo v krajih, v katerih je 
javna lekarna, najsi se zdrave te osebe pri njem.* 

Člen 4 . 
Člen 9. se izpreminja in se glasi: 
>Lastniki priročnih lekarn morajo nabavljati vsa njim 

potrebna zdravila, droge, kemikalije, zdravilne speciali
tete, 'galenske preparate, obvezilni material, serume in 
zdravilne vode od najbližje javne lekarne. 
_ Za najbližjo javno.lekarno se smatra lekarna ki kra
jevno najbliže leži. Toda v izjemnih primerih sme pri
stojni ban po zaslišanju'lekarniške zbornice in banskega 
sanitetnega sveta glede na dokazane ugodnejše prometee 
razmere pooblastiti tudi krajevno bolj oddaljeno lekarno, 
da zalaga izvestno priročno lekarno s potrebnimi zdravili. 

Javne lekarne morajo dajati na nabave priročnih 
lekarn naslednji popust od zakonski predpisane takse: 

na droge, kemikalije in galenske preparate, kolikor 
se oddajajo v enostavni, ne sestavljeni ali nemešani ob
liki, 20%, pri, čemer ne smejo računiti ničesar za delo; 

1 na zdravilne specialitete in obvezilni material 20% ; 
na serume in minera lne vode 10% ; 
za sestavljena, mešana in pripravljena zdravila, ki so 

predpisana magistraiiter in rabijo za priročno lekarno 
zdravnikov i n ŽivinozdravnikbV, 30% ; ob ' expeditio 
simplex.- . _ . ... • 

Vrečice, škatle, stekleničicej lončki itd., ki so potreb
ni za odpravo naročenih zdravil, se morajo oddajati in 
zaračunjati po najcenejši postavki, če ni predpisano dru-
gage.« 

Člen 5. 
V členu 16. se dodaja-drugi odstavek, ki se glasi: 
>V. vsaki priročni lekarni morajo biti naslednje 

k n j i g e : ' 
• 1. službeno izdanje Tàxae medicameritorum, 

2. službeno izdanje cenovnika za specialitete, 
3. službeno izdanje državne farmakopeje.«; 

Ölen 6. , 

Člen 20. s e izpreminja i n se glasit 
>Glede prometa in kontrole narkotičnih drog in stru

pov veljajo povsem odredbe zakona o opo;nih drogah z 
dne 30. novembra 1931. in uredbe o prometu in kontroli 
strupov S. br. 23.130 z dne 15. decembra 1931.« 

Člen 7. 
Te izpremembe in dopolnitve stopijo v veljavo in 

dobe obvezno moč z dnem, ko se razglase v >Službenih 
novinah«. 

Tedaj prestanejo veljati odredbe vseh prej predpi
s a n a pravilnikov, kolikor nasprotujejo odredbam tega 
pravilnika. v . ^ 

V Beogradu/ d n e ié . decembra 1931., S. br. 23.240. 
Minister za socialno politiko 

in narodno zdTavje 
M, Kostrenčić s. t. 
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152. 

II. No. 2962/1. 

.„'.;•[ Razglaš * 
o pobiranju občinske trošarine v mestnih občinah Ljub
ljana, Maribor in Celje v času od 1. januarja 1932. pa 

do odobritve proračunov za leto 1932. 

Ministrstvo za finance je na osnovi § 79. zakona o 
državni trošarini z razpisom I. br. 86758 z dne 2. janu
arja .1932. odredilo, da smejo pobirati mestne občine 
Ljubljana, Marjbor in Celje v času od 1. .januarja 1932. 
pa do odobritve proračuna za 1. 1932. občinske trošarine 
na iste predmete in v isti višini, kakor so jih pobirale 
v i . 1931. '_••-. ' •" ' V 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljanu 
. .;. , ,.'.-.. dney28. Januarja. 1932. 
"v :•. . ' Po pooblastilu bana 

načelnik upravnega oddelk» 
..< dr. Stare's, r. 

163: 

Objave banške uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

letu 1932. i 
IL No. 

Objava* 
"občina "Ćeplje, v šrezu Črnomelj, bo pobirala-od 

dneva razglasitve v >Službenem listu« y letu 1932L na
slednje, občinske trošarine: 

a) od 10Ò 1 vina Din 100-—, 
. b) od 100 1 vinskega moŽta Din 100-—, 
>ćj od 100 1 piva Din 50-—^ •.. ' • 

ČVod-hI stopnje ^alkohola 'špirita, žganja, likerja, 
гшпаЧп-konjaka Din 6*-s :-•- '•••; ?;;-•;• 

d) od goveda-nad 1 letom Din 25v~v 
e) od goveda pod 1 letom : Din. 15'—, 
f) od; prašičev Din 10;—r, > . • '.'•"•'• 

g), od drobnice Din 5*—, . ; , 
h) od 100 kg uvoženega ' mesa vseh vrat Din 30*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 30. januarja 1932. ' ' 

II. No.30074/1. 

Objava. 

a) od 100 1 vina Din 150-—, 
b) od 100 1 piva Dih 80—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10-—, 
č) od goveda nad 1 letom Din 20-—, 
d) od goveda pol .1 letom Din 10-—, 
e) od prašičev Din 12-—; ..•:."?• 
f) od drobnice Din 4-—, 
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 15—.. 

Eraljeveka banska uprava Dravske banovine v Ljubljani»-
dne 27. januarja 1932; 

1 

M 

•ft 

II. No. 30926/1. 
' ч ц 

Objava. 

Ofcčina>P<Ajane, v srezu kranjskem, Бо pobirala od 
dneva razglasitve v >Službenem Usta« v- 1'efu 1932. na
slednje obžimke^ošarinei,, 

Občina • St; Jernej, v srezu konjiškem, bo pobirÉlk* oft 
dneva razglasitve.,v »Službenem, listu« v Jetu 1932;'tia* 
slednje občinske trošaji*iie: f 

, a) od 1001 vina Din 1Ò0-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 10Ö-—, .,,. 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6'—. 

Kraljevska banski uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 27. : januar ja 1932. 

>? 

154. 

ïzpremembe 

• ^ 

. V. . Н Ј - и | ' 

e'U-Г*'. 

v staležu državnih in banovinskih ' '^ 
,.• uslužbencev na področju Dravske ^ 

•",' banovine. ) л̂  
. ; . ' ; " l < • ' • ( . . . • •• r 

A. Državni uslužbenci. 
. * • . - ' • • 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske baflö*-у"Ш 
• vin© z dne 22. decembra 1931., I. No. Ì0708/1, je postav- -Ц 
ljen B ë z j à k F r a n o, podiiàó^ornik agentovi!. fak&i^^M 
X. položajne skupine pri predstojništvu mestne р6Ш^;''Џ. 
v Mariboru, za podnadžornika agentov I. razreda I X ? P № J A | 
ložajne skupine na dosedanjem službenem mestu. 

Z- odlokom g<wp,qda toama' Diayeke: J j a n o ^ e j z ^ ^ ' L 
•22. decembra 1031M'.I..,Jîo...88âë/2', je bil. ppetavlje^'ó^ 
B U T ja- J Ö e i pv^arHivsliï uradnik-X. p^lozajnte sKupwiJ'"'" 
pri obči drzayöi bolnici' v,- Ljubljani, M àrhivsJjçga игаа* ? | 
nika IX. položajne skupine na dosedanjem e m ž b e n e n ^ | | 
mestu. . •- ':'~- -' ; .4;:<'$fr 

% odlokom l ^ j W s k e banske uprave Dràys& .'|ant8.ui|i 
'vine z dne 22. decembra 1931., I. No. 10710/t, Je 
ljen D o b r. a v e c; l y afn-f podnadzornii . agentov 
razjeda X. položajne eikupine pri upravi policije; v LjubV* 
ljani, za podnadžornika agentovi, razreda. IX.:položajnP^ 
skupine na dosedanjem službenem mesjtuv, ;.:. : .;. >to^sé 
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Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 15. decembra 1931., I. No. 10509/1, je preme
t e n po potrebi službe D r u g o v i č M a r t i n , podnad
zornik policijskih agentov I: razreda IX. skupine pri 
"pravi policije v. Ljubljani, k sreskemu načelstvu v 
Murski Soboti.. 

_ Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 22. decembra 1931., I. No. 10714/1, je postava 
Цеп J e l e n F r a n c , podnadzornik agentov II. raz
reda v X. položajni skupini pri upravi policije v Ljub
ljani za podnadzornika agentov I. razreda IX. položajne 
•skupine, na dosedanjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevkse banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 22. decembra 1931., I. No. 10715/1, 
le postavljen K o n i c J o s i p , podnadzornik agento" 
I razreda v IX. položajni skupini pri predatojništvu 
mestne policije v.Mariboru, za podnadzornika agentov I. 
Razreda VIII. položajne skupine- n a dosedanjem službs-
nem mestu. . ' . • -

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba-, 
ûovine z dne 22. decembra 1931., I . No. 10716/1, je postav
ljena L i k o z a r Franja, arhivska pripravnica pri sre-
8kem načelstvu v Ljubljani, za arhivsko uradnico X.,po
t a j n e skupine.na dosedanjem, službenem mestu. 

, . Z odlokom kraljevske banskè uprave Dravske bano-
jM*lne z dne 22. decembra 1931., I. No. 10717/1, je postav

en L o b e Jakob, arhivski uradnik IX. položajne skü-
hie p n kraljevski baiiski. upravi Dravske banovine za 
fhivarja VIII. položajne skupine na dosedanjem službe-' 

^•Jpm mestu,, 

i j 3 Z odlokom kraljevske, banske uprave Dravske bano-
&fine z dne, 15. decembra 1931., I. No. 10112/2; je pre

meščen na lastno prošnjo R a m o v š F r a n c , arhivski 
• Jfradnik IX. položajne skupine pri sreskem načelstvu v 

Mur&ki Soboti, k upravi policije v iLjiibljani. 
, 2 odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano

vine z dne. 22. decembra 1931;, 1 "tfo.! 10721/1, je ' postav
e n Rej* c, F ? a ne, arhivski, pripravnik pri sreskem 
uačelstvii' V Logatcu, za arhivskega;- uradnika X. 'položaj-' 
д е skupine да dosedanjem službenem mestu. 

1 ' Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
v e , z dne 31, decembra 1931Y, I. No. 9529/5, je bila 

r Premeščena S e l j a k J o s i p i ~џвц strok, učiteljica za žen-
Kp domaČo obrt. v Kamni goiiciy; na čipkarsko šolo v 
јгј ј^ pri ДШеуји, in K o n č a n A n g e l a, .strok, učiteljica 
5 ^ « r e pri Kočevju, na čipkarsko šolo v Zireh, Obe/.po( 

««žbeni potrebi. , 

- Z odlokom ..kraljevske, banske .uprave Dravske ba-
«ivine z dne. 22.: decembra, I93Ì., t No. • 1Ò7Ì4/1, je po-

s* | т г « в п S me,r duRudolf , arhivski uradnik. IX polp-
! **^n e skupine pri sreskem načelstvu v Radovljici, za 
J* ^ ^ а г а а - У Ш . položajne ékupine na,dosedanjemr elužbe-

4*WTOeetuk . , - . . , : , • „ • ' - . . . '•: A . . - . \ ; , 

n& * ^ ' ^ ^ о т kraljevsko' banske ûpïàve Dravske'-ba-
I T " 1 6 z dne 22. decembra l63i t, I. Nö. 10726/1,' je,'pò-' 
»»wljtìn T o niš e : F*' а ш с ^ arhivski pripravnik pri 
reškem načelstvu v Brežicah,1 za 'arhivskega-uradnika 

*•,, Položajne skupine na dosedanjem službenem mestu. 

% v \ Z-|Odlqkom[kraljevske banske uprave Dravske bàno-
t ' sli 1 * ^ ® V flepetabra r193li Г/ No., 10172Д,,j'e rpo! 

* t4«b^ni ^ofrebji premeščena V eh a r (-.Ana; strokovna 
' ~ * M ^ J Ö ^ P .domačft obrt y. 1^,',]ј.о1о|ајцГ skupini 

i ; 

$ 

pri državnem osrednjem zavodu za žensko domačo obrt 
v , Ljubljani, v , Prevalje za voditeljico tamkajšnjega 
file-tečaja. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine z dne 22. decembra 1931., I. No. 10729/1, je. po
stavljen Z a j e H i n k o, arhivski uradnik IX.' polo
žajne skupine pri кг. banski upravi Dravske banovine, 
za arhivarja /VIII. položajne skupine, na dosedanjem 
službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske^ banske, uprave z dne 22. de-
.cembra 1931., I. No. 10.709/1, je postavljen C o t i č A n -
t o n , policijski stražnik II. razreda-zvaničnik JI.' sku
pine pri upravi policije v. Ljubljani, za policijskega straž-'. 
nika I. razreda v I. skupini na dosedanjem "službenem 
mestu, . 

Z odlokom kraljevske banske uprave ž dne 22. de
cembra 1931., I. No. 10711/1, je postavljen G r a b a r J a 
kob, policijski stražnik H. razreda — zvaničnik n a k u 
pine pri upravi piotici je v Ljubljani' za policijskega 
stražnika I. razreda v I. skupini na dosedanjem službe-
nem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 22. de-
cembrä 1931., I. N6. 10712/1, je postavljen G r a d i š e k 

; V a l e n t i n , policijski stražnik I. razreda — zvafiičhik 
; I. skupine pri upravi policije v Ljubljani, za policijske

ga, nadstražnika I. a) skupine na dosedanjem službenem 
mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 22. de
cembra 1931., 4^Цо. .9371/2,.:: je. postavljen -Ш eJ> e c 

:j S i m o n , polio, stražnik IÎ. ràiféda — *žvaničnik ,№ 
; skupine pri ifpTavi 'policije^ v Ljubljani, za ppfiig^ièga 
; stražnika I. razreda y'I; položajni-skupini'na đosedanlem 
službenem mestu. , -J 

, Z odlokom banske uprave Dravske banovine z dne 
28. januarja 1932., I. No. .243/1* je bil upokojen R r e t i č 
A n t o n j policijski stražnik I. razreda pri predstoiništvu 
mestne policije v Mariboru; ?./ 

Z odlokom1 banske uprave "Dravske banovine z due 
23. januarja 1932,, I. No. 253/1, je bil upokojen'z dnem 
1. marca 1932. L a s i fc A n t o n , policijski s^ažnik I. 

! razreda pri, upravi policije v Ljubljani. ,. '.'.",.'.'.",. 

( Z odlokom kraljevske banske'upravë z dne 22; de-
cembra 1931.* i. No; 3829/4, je postavljen L i p o v š č e k 

; P e t e r ; policijski stražnik HI. razreda,,^-, zvataičnik Ш., 
! skupine pri upravi policije v Ljubljani, zan policiiskëea < 
stražnika ih razreda v II. skupini na» dosedanjem aluz-
benérh meéftiH; • ' •• • •_'••.••[• •'•. - t v •• : • 

Z; pdlokom (?.' bana Dravske banovine ž'dne :,2&.. ja-
; nüarja ,1932;, L- • No. 268/1, je bil upokojen ; Mh. r'j o n ; 
; M à t i j a v ', policijski stražnik Ï. razreda pri ( ; pr edsto jtii-
štvu mestne policije v Mariboru ter razreden službovanja. 

• z dnem 29. februar ja" 1932. •! 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 22. de
cembra 1931, I. Nb;iÖ7'l^/i; je'postavljen O b r a n o -
}vić J o s i p , policijski stražnik II.. razreda — zvanič-
nik' IL' skUßine^i'upli-avi policijo vv Ljubljani' za poli
cijskega; stražnika I..'ražreda v I. škuoini na döeedaüjfern 

: siuzb^0ean;rtìèstui '•'..'"\:---, • ;; - ; V •''. '• '•!.'•••••: •'•• ..^': 

: : ,• % Odlokom kraljevske .banske uprave z dne1 22. ' de - ' 
j cembra 1931., I. No. 6064/2, je .postavljen P i š o t F r a n c , 
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policijski stražnik II. razreda — zvaničnik II. skupine 
pri upravi policije v Ljubljani, za policijskega stražnika 
I. razreda v I. skupini na-dosedanjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine z .dne 22. decembra 1931., I. No. 10.720/1, je po
stavljen R a z p o t n i k M e t o d , policijski stražnik 
II. razreda-zvaničnik II. skupine pri upravi policije v 
Ljubljani, za policijskega stražnika I. razreda v I. polo
žajni skupini na dosedanjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 22. decembra 1931., I. No. 10722/1, je postav
ljen S a k s i d a S r e č k o , policijski stražnik I. razreda 
zvaničnik I. skupine pri predstojništvu mestne policije . 
v Mariboru, za policijskega nadstražnika I. a) skupine 
na dosedanjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 22. de
cembra 1931., I. No. 10723/1, je postavljen S l a p a r 
A l o j z i j , policijski stražnik II. razreda — zvaničnik 
II. skupine pri upravi policije v Ljubljani, za policij
skega stražnika I. razreda v I. skupini na. dosedanjem 
službenem mestu. 

Z odlokom ' kraljevske banske uprave Dravske ba
novine z dne 23. januarja 1932., L No. 273/1, je bil upo
kojen S o s i o . J a k o b , policijski stražnik L razreda 
pri predstojništvu mestne policije v Mariboru. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 22. de
cembra 1931., I. No. 10725/1, je postavljen Skr-k Gra-
cijan, policijski stražnik II. razreda - zvaničnik IL sku
pine pri upravi policije. v Ljubljani, za policijskega 
stražnika I. razreda v I. skupini na dosedanjem službe
nem mestu. 

Z odlokom banske uprave Dravske banovine z dne 
23. .januarja 1932., L No. 275/1, je bil upokojen z dnem 
1. marca 1932. S o n c J o a h i m , policijski stražnik 
I- razreda pri upravi policije v Ljubljani. 

Z odlokom banske uprave Dravske banovine z dne 
29. januarja 1932., I. No. 278/1, je bil upok-jen Št u bel j 
Rudolf, policijski stražnik I. razreda pri pt.edstojništvu 
mestne policije v Mariboru. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine z dne 22. decembra 1931., I. No. 10727/1, je po
stavljen U r d i h A l o j z i j , , policijski stražnik IL raz
reda — zvaničnik II. skupine pri upravi policije v Ljub
ljani, za policijskega stražnika I. razreda v I. skupini 
na dosedanjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 22. decembra 1931., I. No. 1Q730/1, je postav
ljen Z o r e č " J o s i p , policijski stražnik II. razreda, 
zvaničnik II. skupine pri upravi policije v Ljubljani, 
za policijskega stražnika L razreda v I. skupini na dose
danjem službenem mestu. 

B- Banovinski uslužbenci. 

Z odlokom kraljevske/hanske, uprave. Dravske ba
novine v Ljubljani z dne 23. januarja 1932., I. No. 8.90/1, 
je bil postavljen B a i î e r A l b i n za banovinskoga 
uradniškega pripravnika z mesečno plačo Din 13201— 
pri sreskem cestnem odboru v Radovljici, kjer bo vršil 
posle tajnika sreskega cestnega odbora. 

Z. odlokom kraljevske .banske uprave v Ljubljani z 
dne 5. januarja 193.2.,. I. No. 10629/6, je bil% preveden IA 
banovinskega zdravnika združene zdravstvene občine 
Raka s sedežem na Raki dr . D e b e l j a k F r a n c e ',' 
okrožni zdravnik bivšega .zdravstvenega okrožja Raka. з 
plačo osme položajne skupine Din 730"— in, osebno dra-
ginjsko doklado Din 725'— mesečno 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bai 
novine z dne 22. decembra 1931., I No. 6186/3, je bilpo.-'. 
stavljen i n g . D e k l e v a M a k s , banovinski geometer 
VIII. položajne skupine pri kraljevski banski upravi 
Dravske banovine, za>. banovinskega katastrskega geo-r-
metra VII. položajne skupine na dosedanjem službenem 
mestu. \ 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske banor 
vine v Ljubljani z dne 22. decembra 1931., I. No. 7380/2, 
je bil postavljen F l o r j a n č i č M i l a n , banovinski 
ekonomski uradnik VIII. položajne skupine pri splošni' • 
bolnici v Mariboru, za banovinskega ekonomskega urad
nika VII. položajne skupine na dosedanjem službenem -
mestu. 

Z odlokom gospoda'bana Dravske banovine z, dne 
15. decembra 1931., I. No. 10453/7, je bil postavljen l i c 
Ivan, ekonomski pripravnik pri ženski bolnici v.Novem 
mestu za banovinskega uradniškerra pripravnika s plačo 
Din 1320-— mesečno pri javni bolnici v Ptuju. '.-^m' 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske b,ajao'̂ ' 
vine v Ljubljani z dne 18. januarja 1932., I. No. 160/2;'je' 
bil postavljen i n ž . J e ' l a ' č i n I v a n za banov, urad
niškega pripravnika z iiiesečno plačo Din 1700-—''pri 
kmetijskem oddelku kraljevske banske uprave, kjer'- bo. 
prevzel referat za ribarstvo. . • •- •{. 

••••;••'••':• ' • \:À,r:,<t 

Z odlokom kraljevske banske up rave Dravske bano*5 
vine ž dnë 4. ja'nuarja,1932., I. No. 29/1, je bil postavljen 
dr. K a r l i n Mi rko za-banovinskega uradniškega prirr :' 
pravnika sekundarija pri zdravilišču,na Golniku s plačo. 
Din 1450-— mesečno in epidemijsko d.oklado Din 1200—:, 
mesečno. _ _, 

Z odlokom bâna Dravske banovine z d n e 16. decent-
bra 1931., I. No. 1138/4; je. bila postavljena K u d e r 
Pi jâ , absolventka drž. trgovske akademije iz Noveg*v. 
mesta za banovinsko uradniško pripravnico pri banovin^ 
skl ženski bolnici v Novem mestu z mesečno pl**^ 
Din 1820—. - v: ' -v*«;*;. 

r.' • • . , • • • • . . , ( t ó 4 V 

Z odlokom kraljevske banskei uprave Dravske, ba-. 
novine z dne 3, februarja 1Ö32.* L No, 1221/1, Je bil' por 
stavljen d r . M a r t i n e c I v o za zdravnika priprava 
nika pri javni bolnici v Ptuju z mesečno plačo Din ljÄyj, 

Z odlokom kraljevske b'ânské uprave Dravske baio 4 

vine v Ljubljani z:.dne 22. decembra 1931., L No. 10GUÄ/ti 
je postavljena M r a k R o z i n a , ^banovinska arhivska 
pripravnica pri banovinski kmetijski šoli na Grmu, za ba* 
novinsko arhivsko uradnicft,X.: položajne skupine na do
sedanjem službenem mestu. 

. ' • • ' • ' • > 

Z odlokom bana Dravske banovine z dne 11. decem
bra 1931., I. No. 9999/1, je bil postavljen d r . Р е б е 
M i l k o , honorarni okrožni zdravnik bivšega zdravstve
nega okrožja Velka, za banovinskega zdravnika zdru
žene zdra.v9tyene občine Ptujska gora kot uradniški firf" 
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if: 

V; 

pravnik z mesečno plačo Din 1450-— (entisočštiristo-
Petdeset). • • . . ' . . . ' . • 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani z dne 22. deombra 1931,, I. Mo. .7956/2, 
je. postavljen P i r e , J o s i p , banovinski računski in-
eP£ktor VI.• položajne skupine pri kraljevski banski 
Upravi Dravske banovine, za banovinskega višjega ra
čunskega inšpektorja v V. položajni skupini ha dose
danjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 22. decembra 1931., I. No. 9740/2, je bila po
stavljena P r i n c i V i l m a , banovinska uradniška pri
pravnica pri splošni bolnici v Mariboru,, za banovinsko 
arhivsko uradnico v X. položajni skupini s pripadajočimi 
Prejemki na dosedanjem službenem mestu. • 

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

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine z dne 7. januarja 1932., I. No.' 10.5.42/1 ex 1931, 
^"postavljen P r i o l J o s i p , direktor VI. 'pol. sku
pite -banovinske vinarske In sadjarske šole v Mariboru, 
z&" direktorja V. položajne skupine na dosedanjem £luž-
forte-m mestu. 

• • * - ' » » 1 i . . •' . • ' • • • ' - •:• " 

p:;.j;Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine z dne 28. decembra 1931., L,No. 10.798/1, je bil 
Premeščen inž. Sa d a r V i n k o , banov. kmet. višji pri--
stav. v VI. pol.^kupini, upravnik-kmetijske, šole v Raki-
Цџи pri Murski Soboti, h kmetijskemu oddelku kraljev
c e danske uprave v'Ljubljani. 

r ò ; - -> • " " " ' ' ' • ' " " 

7, istim odlokom so poverjeni posli upravnika kme-
? tijske šole v Rakičanu inž. M i k u ž u F r a n c u , banov. 
{kmetijskemu svetniku-upravniku semenogojske postaje v 
^ШрсШ. 

•tv Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
c i n e v Ljubljani z dne 22. decembra 1931., L No. 7971/2, 

•«.'bil postavljen Vo j sk F r a n c , banovinski učitelj 
/II. položajne skupine pri banovinski vinarski in sad-
fàrski šoli v Mariboru za banovinskega učitelja VI. polo
ž n e skupine na dosedanjem službenem mestu. 

Z odlokom gospoda bana Dravske banovine z dnV 
15> decembra. 1931., I. No. 10453/6, jè bil postavljen za 
banovinskega pomočnika ekonoma pri javni ženski bol
nici v Novem mestu v VIII. položajni skupini, s prvim 
Periodskim poviškom Zajec Franjo, administrativni 
u№dnik državne bolnice za duševne bolezni v Stenjevcu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine z dne 19. januarja 1932/, I. No. ÌO.580/1 ex 1931., 
^©©stavljen dr. Zupan- F r a n j o , praktični zdrav-
û8sjîna Vrhniki, za banovinskega zdravnjka-pripravnika 
2 mesečno plačo Din 1450'— združene zdravstvene občine 
"'hnikà s sedežem na Vrhniki. 

\ ' « f ! • , . . . 

«ju, Z odlokom kraljevske baqske uprave Dravske bano-
ШЏ^ z dne 22. decembra 1931., 1. No. Ì0280/1, je poštav-
*№p£ Žitnik Josip, banov. arh. uradnik X. položajne 
skupine pri kraljevski banski upravi Dravske banovine 

.^Ljubljani, za banovinskega arhivskega uradnika IX. 
PolEŽajne skupine na dosedanjem službenem mestu. 

Кадпе objave 
iz „Službenih no vin", 

155. 

Številka 11 z dhëib. januarja Ì932. 
Minister za, prpmfet je odločil ž odlokom od 22...de

cembra 1931/,. da'še premeste; a) po'potrebi službe: 
Zurl ïn i Maksimilijan, prometni uradnik VIH. polo
žajne skupine postaje Ljubljana, gorenjski kolodvor, "v 
postajo»Lj.ubljanaV glavni.,kolodvor'; l igo Ferd inand , 
prometni uradnik VIH.' položajne skupine in šef postaje 
Vuzenicr.-Muta, v postajo Maribor, glavni kolodvor; b) na 
prošnjo: D eb e v ec'L'e op old, prometni'uradnik VIII. 
pqlozi^e skupine! postaje. Trbovlje, za šefa ; postaje Dol
nja Lendava ; -P <jjf j a h e c I v an, prometni uradnik VIII. 

: položajne skupine postaje Ptiij, za Šefa postaje'Kralje-
véc-.Prelog;;Pihl'iér'Fr'arid, prometni utk.anik VIII. 
položajne 'skupine''postaje MàribôTy glavni' kolodvor, 
v promëtho-komérciàlni od'deiek direkcije Ljubljana; 
K;u p l'ori E nie r i h, «fieial Vili, položajne skupine po
staje 'Maribor, glavni' kölodvorj v postajo Celjë. : ' 

. Številka 12 , E dne ,16. januarja 1932. .'/•; 
i ; Z'ukazom Njegovega Veličanstva kralja z-dne 10. de

cembra 1931?. sta napredovala:;v V.: položajno skupino 
d r. - Z $1 en i k Кдг;Ј,. profesor realne gimnazijec 'Celju, 
dosedanji uradnik VI. položajne skupine ini v VÎ. polo
žajno skupino Grafenauer Franjo, profesor III. real 
ne gimnazije v Ljubljani, dosedanji uradnik VII. polo» 
žajne skupine. 

Številka 13 z dne 18. januarja 1932. 
Ž ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne'10. de

cembra 1931. so napredovali: v IV. položajno'skupino 
1. stopnje H ole ček Peter, profesor realne gimnazije 
v Ptuju, dosedanji uradnik IV, položajne skupine 2. stop
nje; v IV. položajno skupino 1: stopnje dr. Pisk e m i k 

^-Angela, profesor III. realne gimnazije v Ljubljani, do
sedanji uradnik V, položajne skupine; v V. položajno 
skupino Mlakar Vladislav, profesor ženske učiteljske 
šole v Mariboru in Kapus- Franc, profesor klasične 
gimnazije v Ljubljani, dosedanja uradnika VI. položajne 
skupine; v VI. položajno skupino dr. Turk Ernest, 
profesor klasične gimnazije v Ljubljani, d r. Leben 
Stanislav, profesor III. realne gimnazije v Ljubljani, 
Čemažar Franc, profesor III. realne gimnazije v 
Ljubljana in S u š n i k P a v e l , profesor II. realne 

, gimnazije v Ljubljani, dosedanji uradniki VIL položajne 
skupine. 

Številka 15 z dne 21. januarja 1932. 
Njegovo Veličanstvo kralj je postavil z ukazom oä 

31. decembra 1931. za člane glavnega prosvetnega sveta: 
dr. Mazi j a Josipa, načelnika prosvetnega oddelka 
kraljevske banske uprave Dravske banovine, Je r a n a 
Franca, gimnazijskega profesorja iz T '^bljane in Dim
nika Ivana, šolskega upravitelja iz. -jubljane. 

Številka 16 z dne 22. januarja 1932. 
Njegovo Veličanstvo kralj je odlikoval z ukazom od 

31. decembra 1931.: z redom Jugoslovanske krone IV. 
"Wöptfjf ^^^озд11г8*«"Јхгв i p ат pterdeedftflta'seiasbene 

matice.« v 'Maribbrui 2 ređoM Sv.'Savè V, stopnje Hla-
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deka-Bohinjsfeega Josipa, direktorja >Glasbene 
maticecv Mariboru in Kunsta Vaclava, šefa koncert
nega biroja >Glasbene matice< v Mariboru; z redom 
Sv.Save III. stopnje Lileka Emili jana, profesorja v 
pok., iz Celja. 

Številka 12 od 23. januarja 1932. 
Minister za prosveto je z odlokom od 31. decem

bra 1931., S. n. štev. 229, premestil na prošnjo dr. Za-
vr tan ika Petra , profesorja moške realne gimnazije 
v Novem Sadu, uradnika Vili. položajne skupine, na 
1. realno gimùazijo v Ljubljani, in Presker ja Jânka, 
profesorja realne gimnazije v Novem mestu; uradnika 

'Vlt t položajne skupine, na realno gimnazijo v Mariboru. 

Številka 18 z dne 25. januarja 1932. 
Minister za promet je z odlokom od 29. decembra 

1931. ojdločil, da se premeste: a) ;po potrebi službe: 
"Glavač Janez, prometni uradnik IX. položajne sku
pine postaje Videm-Krško, v postajo Čakovec; Hart
man Maksimilijan, pomožni prometnik X. položajne 
skupine postaje Ljutomer, v postajo Ruše; *>) na prošnjo: 
Opetnik Anton, prometnik IX. položajne skupine po
staje Ruše, v postajo Ljutomer; Gr a l e n a n e r Ciril, 
administrativni uradnik VIII. položajne skupine postaje 
Rakek, v postajo Ljubljana, glavni kolodvor, St r a ue s -
p. P o d e e d e v š e k E. A n a , pomožni oficial X. polo
žajne skupine postaje Maribor, glavni kolodvor, v postajo 
Ljubljana, glavni kolodvor^ Rpetafa&r Rugert, plicial 

IX. položajne skupine postaje Jesenice, v postajo Mari
bor, glavni kolodvor. 

' številka 19 z dne 26. januarja 1932. 
Z odlokom ministra za socialno politiko in narodno 

zdravje od 24. oktobra 1931., O. štev. 18041, je bil postav
ljen Trtnik Metod, uradniški pripravnik državne bol
nice za ženske bolezni v Ljubljani, ' za administrativnega 
uradnika iste bolnice v IX. položajni skupini 9 plafco 
Din 575-— mesečno in položajno doklado Din 300*** 
mesečno. 

Minister za promet je z odlokom od 4. januarja 1982. 
odločil, da se premeste: a) po potrebi službe: Skorja ne 
Fr ider ik , prometni uradnik VIII. položajne skupine 
postaje Celje, v postajo Ptuj; Suša Oktavi.jari, urad1 

niški pripravnik postaje Videm-Krško, v postajo Çîejj«; 
Rebbi Anton, prometnik VIII. položajne skupine Џ 
šef postaje Dovje-Mojstrana, v postajo Jesenice; b) na 
prošnjo: Benet Ja nez, prometnik IX.. položajne >skû-, 
pine in šef postaje Soteska, za šefa postaje Dovje-
Mojstrana; Boita r Janko, prometnik IX. polbjajne 
skupine, postaje Dravograd-Meža, v postajo Pódnfcrt-
Kropa. :*:'" 

Minister za promet je postavil z odlokom öd 20. ja* 
huarja 1932. za računcfvodjo v X, položajni- skupini, pni 
podružnici poštne niaûilnicè v Ljubljani V a d n j a11 
V e r o ; uradniškega pripravnika iste podružnice im*-
sečno giaco Pin 133Q-—« 

' i 

ji 
l'i 
s« 
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•;i. " j I i ' I Ì , i . " i l #вфим 
i . JbÀ&ja kraljevska :'ћ*Лвка/,иргауч-1>гауаке,banovine; njen predstavnik In urednik: Pohar Rolert v Ljubljani 

, ; ìBsta te гфт îtetaum »jfeasrâ х ШВДап^ »fra fiM&tossiJs; О*вш Wsbtosk v Ljubljani« 
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Poštnina plačana v gotovini. 

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

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

12. KOB. V LJUBLJANI, dne 1б. februarja 1932. Letnik '. III. 

V S R B I N à 
IM. Zakon o dopolnilnem sporazumu k pogodbi o trgovini in . 

plovitvi med Jugoslavijo in republiko .Češkoslovaško. 
1SÏ. Pravilnik o dajanju nujne podpor» siromašnemu prebival-

stvu krajin, k t trpijo. na..nedostajanju hrane. '.' 

158 Banova naredba o postopanju vozačev motornih vozil pri 
vožnji čez ielezniške prelaze. • : - . . . 

159. Objava p. pobiranju občinskih trošarin v letu 1932. ... „ 

Zakoni 
iri kraljevske uredbe. 

'• ,• .. . 1 5 6 . . . . . . . . . : 

Wßh "'.'•• • -ft'' ' ' " •• : • " 
Ј р л Aleksander L, 
:$јш\--г $6 milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije. 
Жм-- .predpisujemo in proglašamo na predlog. Našega ministra, 
Шј.1;\^ zunanje posle, ; NaŽega .ministra za trgovino in indu-
pjp *'; ,8trijo in Našega ministra pravde - pò zaslišanju Našega 

predsednika ministrskega sveta 

;*«• - - • . ; zakon 
o dopolnilnem sporazumu k pogodbi 
0trgovini in plövitvi z dne 14. novèm-
Va 1$$8., s tremi* prilogami pod A; B 
Ш C in s končnim zapisnikom, skle
njenim т in podpisanim dne 30. marèa 

rï9jul."v Pragi med l^a^evino Jugosla
vijo tin republiko. Češkoslovaško.* 
seJ 

r>fS. 'ni t1' 
, OdoBruje se. ih dobiva zäko'nsko 'moč dopolnilni spo

razum k pogodbi p trg.oävî i jijplovitvi z.dne 14.. novem-
.jjjte 1928. s tremiiprUogami^od-.À, B. in C in z.zakljuiK 
5P> zapisnikom, fsklôìDЗên, & pòdpìtón dne So; inarca 
mi, v Pragi mejd kraljevino Jugoslavijo in republiko 
..^oslÔ^aSko, ki se glasi v, izvirnikov srbskfrlirvatskem 

l^cçSkem jeziku nađtppSOftrJ••;sij; •; v W;:i:;~.. ,:,.-:,> ;, 

ene jhovine kraljevine * JugoslaVijöc z 'dne 
^иајал ÎSÔL, 6Ç Ì20/XX£V/257i 

Dopolnilni sporazum 
med kraljevino Jugoslavijo in republiko če
škoslovaško k pogodbi o trgovini in plovitvi 

z dne 14. novembra 1928. 

Njegovo Veličanstvo kralj Jugoslavije in predsednik 
republike Češkoslovaške, navdana z željo, da razvijeta v 
čim večji meri medsebojne , trgovinske zvfeze in .gospo
darsko-'soàeloVànj4 med svojima državama, ki'sta ji dala 
izraza s sklenitvijo pogodbe'o trgovini in plovitvi z dne 
14. novembra 1928.Л sta odloČila, da v ta namen do
polnita in izpr.emenita. .omenjeno pogodbo z dopolnilnim 
sporazumom in sta imenovala za to za svoja poobla
ščenca: ' , , . : . ' 
, Njegovo Veličanstvo kralj Jugoslavije: 

gospoda Jurija D, e, m e t r o v i ć a, ministra za 
trgovino in industrijo, 

predsednik republike Češkoslovaške: 
' '" gò'apVda • dr. Edvarda B e n e š a .,' ministra za 

•:"; ; zunanje posle,-7 
ki sta dogovorila po izmeni svojih .pooblastil,, spoznanih 
v dobri, in predpisni obliki, nastopno: 

.t;,->.v-
Člen 1. 

Carine y republiki Češkoslovaški na {jugoslovansko 
blago,\nâràvne pridelke,in izdelke, navedene v prilogi 
A tega dopolnilnega sporazuma, in caring v kraljevini 
Jugoslaviji tia češkoslovaško blago, naravne pridelke in 
izdelke,-navedene v фтбЏ/Ћ, ne smejo presegati po
stavk, označenih v omenjenih prilogah.., 

• • •:;/(V't'V.'' ' " : ' : ' " ' " ' - • • •;. '••\y'.''- ' . ' 

. v !•.,&•••• • ' ' . •,• ' ; и . ^ ш ћ %•• •••'-'• : 

•' Datìe uredi üvöz inprevod Živineiin živalskih izdel-
ikovv;eta'; oklenili МгаћШ''pOgodnici o Hem-poseben spo 
;.Јзааит,зМ jesestavni deli 'dopolnilnega sporazuma (pri-

* žUradni list* št» 60/17 iz leta 1939./1930, 

/ -



o 

ç^cfftNSlV 
Člen 3. 

Odredbe prvega odstavka člena 30. pogodbe o trgo
vini in plovitvi z dne 14. novembra 1928. se nadomešča
jo z nastopnimi: 

Ta pogodba se ratificira in ratifikacije se izmenjajo 
čimprej v Beogradu. Pogodba stopi v moč petnajsti dan 
po izmenjavi ratifikacij in ostane v veljavi šest mesecev 
od dne odpovedi. 

Člen 4. 
Ta dopolnilni sporazum se ratificira čimprej, ratifi

kacije pa se izmenjajo v Beogradu. 

. 12. kos. 

V.moč stopi na petnajsti dan po izmenjavi ratifikacij. 
Kar se tiče njegovega trajanja in odpovednega roka, 

veljajo odredbe pogodbe o trgovini in plovitvi. izpre-
menjene s členom 3. tega dopolnilnega sporazuma. 

V p o t r d i l o t e g a sta obojestranska pooblaščen
ca podpisala ta dopolnilni sporazum in pritisnila nanj 
svoj pečat. • 

V P r a g i , dne 80. marca 1931. 
Za kraljevino Jugoslavijo: 

Juraj Demntrović s. r. 
(M. P.) 

Za republiko Češkoslovaško: 
dr. Edvard Beneš 8. Г. 

(M. P.) 

Priloga A. 

Carine pri uvozu na ozemlje republike češkoslovaške. 

Številka 
češkoslo

vaške carin
ske tarile 

Iz 35 

Iz 36 

' 

Ia37 

38 

Iz 39 

• 

I m e n o v a n j e b l a g a 
' - » 

Grozdje, presno; vinski mošt: -
namizno grozdje v zavojih do vštetili 11-5 kg skupne teže, v času od, 
dne 1. avgusta do dne 15. decembra . . , . , « . . « . , . 

Orehi in lešniki zreli: 
orehi: 

Sadje, posebej neimenovano, presno: 
Iz b) ostalo, nezavito ali samo v vrečah: 

iz 1. jabolka, hruške in kutine, nezavite (v razsutem stanju) : 
kutine • i - * • » * : 

iz 3. elive in ostalo sadje, neimenovano pod 1. in 2.: 

Iz c) ostalo sadje v drugih zavojih: 
jabolka v sodih in zabojih v skupni teži nad 50 kg, od dne 15. julija 

slive v zabojih in košarah v skupni teži do največ 20 kg, od dne 15. 
avgusta do dne 31. oktobra . . B . . • • • . . i < > » . 

Slive posušene: 
a) v sodih, zabojih, vrečah ali podobnih zavojih v skupni teži nad } 

•30 kg ali nezavite: 
1. v sodih, zabojih, vrečah ali podbnih zavojih v skupni teži: 

aa) nad 30 do 50 kg , . , „ , , , , , t , t џ t ••••» • • • 
bb) nad 60 kg « » • • • i t • ( • • » i • • i « • к -

2, nezavite . e » • • i • • i i i • • • • • t • • • 
b) drugače zavite , • • • • ( a • • § • > • • • » • . ' 

Sadje, posebej neomenjeno, pripravljeno (posušeno, zmečkano, zrezano, v pra
hu ali drugače zdrobljeno; v slani vodi ali v kisu, v sodih; slivova Sežana 
(pekmèz) brez dodatka sladkorja: 

slivova čežana (pekmez) brez dodatka sladkorja • . «, ц •, • » , • • * •. 
jabolka in hruške, oboje posušeno in neolupljeno, v celih kosih ali 

krbjjib, i , , , i i i • j • • i > • • i i i i i • » 

Carinska postavka 
BS 

od 100 kg 

120--- * 

90-— 
140-— 

prosto 

8-— 
od brutto teže 

26'— 
1 

od brutto teže 
. , 1 5 - -

od brutto teže 
'•: 

•' .•• r < 

od 100 kg , t 

', i. ' 48'— 
prosto ., 
prosto 
48--. 

/'. joor - ' . . ' -
; ' • • . . • • • ' ' " : 

anoeio 
'*)ч"4а 



W' 

12. kos. 267 

Številka 
ieäkoelo-

^aâke carin
ske tarife 

Iz 43 

59 

Iz 62 

64 

65 

66 

67 

I t 70 

I m e n o v a n j e b l a g a 

Povrtnina, posebej neimenovana, in ostale rastline za kuhinjsko uporabo, 
presne: 

i z a ) fina namizna povrtnina: 
zeleni fižol, tudi v stročju, od dne 1. julija do dne 31. avgusta . 
zeleni grah, tudi v stročju, od dne 15. maja do dne 15. junija . . 
paradižniki od dne 1. julija do dne 30. septembra 
vodene melone (lubenice).. . . . . . . . . 

Hmelj 

Rastline, posebej neimenovane, in njih deli«, 
a) presne • 
iz b) posušene ali drugače pripravljene (zmlete v prah чН dni<ra?e 

zdrobljene ali pobarvane): 
posušene alf drugače pripravljene (zmlete v prah ali drugače 

zdrobljene ali pobarvane), razen lesne moke 

Voli 

Biki 

Krave 

Jalovina 

Teleta 

Pripomba k far. št. 63. do 67. 

Ce je povprečna cena 1 kg žive teže živine tar. št. 63. (voli), za koledar
ski mesec, izračunjena po cenah, ki jih je zaznamovala živinska in mesna bla
gajna v Pragi (Dobytci a masna pokladna v Praze). za 16 %. nižja proti po
vprečni cenj za l k g žive teže iste živine, izračunjene za meseca marec in 
april 1930.,' in to po cenah, ki jih je zaznamovala ista blagajna v Pragi ("osnova 
za primerjavo), yeliaio zeroraj navedene pogodbene carine, zvišane pri tar. št, 
63. in 64, (voli in biki za 44-— Kč\ pri tar. št 65'(krave) za 38-— Kč in'pri 
tar. št. 66 in 67. (jalovina in teleta) za 37. Kč. 

Ta zvišanja prestanejo veljati, če ie povprečna cenai izračunjena na isti 
način, glede na primerjalno osnovo nižja od 8 % te osnove. 

Svinje: 
. b) težke nad 120 kg 

Pripomba: 

Če je povprečna cena za 1 kg žive teže svinj za koledarski mesec, izra
čunjena po cenah, ki iih je zaznamovala živinska in mesna blagajna v Pragi 
(Dobytci a.masnâ pokladna v Praze), manjša od 10-60 Kč, se zviša zgoraj na
vedena pogodbena carina, in to: 1. pri svinjah nad 120 do 130 kg za 40-— Kč 
na 100 kg Ždve teže; in 2. pri svinjah nad 130 kg za 20-— Kč na 100 Vg žive 
teže. Ti carinski dodatki se ukinejo, čim doseže povprečna cena za 1 kg žive 
teže za koledarski mesec, izračunjena na isti način, najmanj 10-60 Kč. 

. Če je povprečna cena za 1 kg žive teže za koledarski mesec, izračunana 
na isti način, manjša od 9-80 Kč, se zviša zgoraj navedena pogodbena carina, 
in to: 1. pri svinjah, težkih nad 120 do 130 kg, za 60-— Kč na 100 kg žive 
teže; in 2. pri svinjah, težkih nad 130 kg, za 30— Kč na 100 kg žive teže 
Ti carinski dodatki se •znižajo na-znesek, naveden v'pfedhođnem odstavku, čim 
dosele povprečna cena za 1 kg žive teže za koledarski mesec, izračunjena na 
isti način, najmanj 9-80 Kč, , 

Carinska postavka 
K«; 

od 100 kg 

35-— 
35-— 
50-— 

prosto 

700-— 
od brutto teže 

prosto 

20-— . 
od 100 kg 
žive teže 

160-— 

160-— 

140-— 

• 130-— 

130;— 

8 0 -



26& 12. kos. 

Številka 
JSeSkoelo-

vaške carin
ske tarile 

I m e n o v a n j e b l a g a 
Carinska poetavka 

Iz 71 

73 

Iz 75 

Iz 86 

' Iz 106 

Iz 109 

Izïl8 

bus 

Konji: 
Iz b) stari do 2 let: 
mrzlokrvni, noriške p'asme , . , , » . . , . . . . . . , , 

Perutnina vsake vrste (razen pernate divjačine): 
a) živa: 

gosi in race . • « . ( • * . , « • f > • . * . . . « . . 
ostala . . . . . . . 

b) zaklana, tudi očiščena, oskubljena ali brez okončin: 
gpsi in race . « ( . • , . . . » < < • . . . . . . . . 
ostala . . , t џ , m . . . , . . * > . 4 . • . , . • 

Ribe. raki iz sladkih voda, suhozemeljski polži, skampi, vse sveže: 
a) morske ribe . . . . . . 
iz b) ostalo: 
ribe iz sladkih voda . . • . . • i • . • и . « . » . « » » 

Mehurji in čreva, sveži, soljeni ali posušeni, zlatarski mehurji; vrvice iz črev 

Močne alkoholne pijače: 
iz b) likerji, ekstrakti za punč in druge močne alkoholne pijače z do
datkom sladkorja in drugih tvarin, francosko žganje: . . . 
maraskino iz Primorske banovine v izvirnih steklenicah s potrdilom 
o izvoru . . . . . . . . V . ' . , . . 
iz d) ostale močne alkoholne pijače: 
slivovka in tropinovec, ki imata največ 45 prostorninskih odstotkov 
alkohola, s potrdilom za to pooblaščenega državnega laboratorija, v 
katerem je označen odstotek alkohola kakor tudi, da je slivovka 
dobljena z destilacijo sliv, za tropinovec pa, da je zares tropinovec: 

v sod ih • . « • i • • i > « t i • f » . • • » ! > • • 

' v steklenicah . • « • i ( • ( i . « • • « » • • t j • • 

Vino, sadno vino, vinski in sadni mošt, šoki plodov, sadja in jabolk, nezgo-
ščeno; medica: 
iz a) v sodčkih: 
vina iz banovin: Dunavske, Primorske, Dravske,, Savske, Moravske, 
Drinske, Zetske in Vardarske, prihajajoča iz Jugoslavije, s potrdilom 
o izvoru, izdanem po jugoslovanskem uradu, pooblaščenem v ta namen 
iz b) v steklenicah: 
vina iz banovin: Dunavske, Primorske, Dravske, Savske, Moravske, 
Drinske, Zetske in Vardarske, prihajajoča iz Jugoslavije, s potrdilom 
o izvoru, izdanem po jugoslovanskem uradu, pooblaščenem v ta namen 

Klobase, mesne: 

ealame, tako zvane petrinjske • . a • • • • • • • i • • » • 

Siih 
Iz a) fini, namizni? 
trapistovski i i a i i i > i i i i i i i t i t i g > i 
Iz b) ostali: 
bohinjski, fomb.orjki in. kaâkavalj . , , , , , , » , , , f ћ 

za glavo 

550-— 

od 100 kg 

33-60 
56-— ' 

131-26 
125-— 

prosto 

HO-— 

18--

1ШУ-

1.640--
1.000--

210--

420*-

860--« 

aio--
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Ötevüka 
îeskoelo-

vaške carin
ske tarife 

Iz 121 

i 

Iz 131 

Iz 162 

%: 

Iz 329 

Iz 428 

Iz 546 

Iz 600 

, 

I m e n o v a n j e b l a g a 

i 

Ribe, posebej neimenovane, nasoljene, prekajene, posušene i > / 
iz a) nasoljene: 

ribe nasoljene, razen trske (polenovke) . , , , . . . » » , . 
iz b) ostale: 

ribe posušene, razen trske (polenovke) . , . . . . . . , . > 

Jedila v hermetično zaprtih škatlah, steklenicah in podobnih posodah (razen v 
tar. št. 114., 126'. in 127. omenjenih): 

sardelji filetj v olju ali v slani vodi, v zaprtih pločevinastih škatlah, v 
skupni teži nad 5 kg, s posebnim dovolilom tvornicam ribjih konserv 

Ui-seille, persio; indigo; košenila; ekstrakt iz kostanjevega lesa; ekstrakt iz 
kvebrahovega lesa; estrakti za strojenje, posebej neimenovani: 

iz b) ekstrakt iz hrastovega ali kostanjevega lesa brez dodatkov . . . 

Pripomba k tar. št. 298., 299. in 300. 

: Oglasi, plakati in brošure, s katerimi se priporoča poset jugoslovanskih tu
rističnih krajev,, kopališč ali s,e vobče propagira tujski promet v Jugoslaviji, se 
ocarinjajo neglede na velikost oglasnega dela carine prosto po tar. št. 647. 

Češkoslovaška vlada si pridržuje pravico, da sme dajati omenjeno ugodnost 
tudi drugim в tarifno odločbb. 

Goveje in konjsko usnje, strojeno na drug način, kakor se strojijo podplati, tudi 
. pripravljeno, toda nelakirano: 

iz a) v naravni barvi ali črno pobarvano: 
svetlo usnje, črno pobarvano, uvoženo pri carinarnicah, določenih г 

Sirovo železo; železo in jeklo,-staro, razionicene in v odpadkih za taljenje in 
epajahje: 

, iz c) ferbmangan, ferosilicij (50%. do 90% silicija), ferohrom, feroni-
1 kelj, ferovolfram; feromolibden, ferovanadij, feroaluminij: 

Električni ogli: : 
iz b) ostali: ' 

1. v kosih po 3 kg in več. , , , , , , . t , . , , , , , g 

Spojine kalcija, stroncija, barija ih magne'zijà, posebej imenovane: 

mi kalcijev aanamld, » . . . i » . , g . . . . . « » , , , 

v 

; ' 

Carinska poeta vika 
K6 

od 100 kg 

. prosto 

prosto 

360"_, 

360-— 

180-— -

prosto 
&• 

700-— 

prosto 

24-— 

«•— 
od brutto teže 
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Priloga B. 

12. koe. 

Carine pri uvozu na ozemlje kraljevine Jugoslavije. 

Številka 
jugoslovan-
eke carin
ske tarife 

Iz 9 

Iz £2 

121 

Iz 143 

277 

Iz 293 

I m e n ' o v a n j e b l a g a 

Sočivje in povrtnina, posušena ali na drugačen način preprosto pripravljena, 
tudi zdrobljena ali nezmleta; v razsolu, slani vodi ali kisu, če je v sodih ali 
podobnih posodah v skupni teži najmanj 6 kg: 

iz 2. Zelje, kumare, paradižniki, paprika, razen stolčene in zmlete, in 
vsa ostala neimenovana povrtnina: 

kisle kumare . » , • * , . , , . . , . , » > 

Sladkorna pesa in cikorija, tudi zdrobljena in prešana: 
Cikorija, tudi zdrobljena in prešana: 

2. S u h a • » • • i i t f e r Ê o < t f » a ^ » > I > > , 

Pivo. vseh vrst: 

2. V steklenicah . . . , , • . , . « „ . , . . , , , . . 
/ 

Jedilne konserve, drugje neimenovane, tuđi v hermetično zaprtih posodah: 
Iz 1. Rastlinske in sadne konserve drugje neimenovane, niti se na 

drugem mestu razumevajo: 
Konserve iz kumar, v skupni teži nad 5 kg . , t t • > « » t > 

Gladke bombaževe tkanine: 

1. Katerih 1 m* tehta nad 120 g ter ima vsak cm» v VQtku in snutku: 
a) 50 niti ali manj . . , » * , • » » . • , , . , , , » . , . 
b) nad 50 do 80 niti . . , , , r , > , , , , f , r r , . 

2. Katerih 1 m2, tehta nad 60 dò 120 g ter ima vsak cm' v votku in 
snutku: 

b) nad 50 do 80 niti . » , , » , , , , , , , , , , , , . 
c) nad 80 niti . . . • • , • , , , , , . . . , . , . . 

3. Katerih 1 m» tehta 60 g in manj in ima vsak cm» v votku in snutku: 

4 

Preja iz jute, manile, newseelandskega lanu in ostalih rastlinskih vlaken iz tar.. 
štev. 288., razen prej iz tar štev. 290., enonitna: 

iz 1. št. 7 in manj, po angleški numeraciji: 
iz a) sirova: 

preja iz manile in sizala, i a vezanje snopov • > • •" • • • • 
iz 2. Nad š t 7: 

iz a) sirova: 

preja iz maiiile in sizala, za, vezanje snopom • » » • • • • • 

Carinska postavka 
v zlatih dinarjih 

od» 100 kg 

12-50 

5 ' - -

30-— 
4 0 - -

4 0 - -

_ 

120— 
140-— 
180-— 

180-— 
180-— 
2O0-— 

200*— 
180-— 
200-— 
240-— 

9-

0-« 



12. kos. 

Številka 
Wgoslovan-

. eke ' carin
ske tarife 

Iz 294 

Iz 296 

306: 

315 

Iz 316. 

317-

I B 3 3 9 

Iz 3^8 

I m e n o v a n j e b l a g a 

Preja iz jute, manile, newseelandskega lanu in ostalih rastlinskih vlaken iz tar. 
štev. 288., razen prej fz tar štev'. 291., večnitria: 

iz 1. Šti 7 in manj, po angleški numeraciji: 
iz a) sirova: 

. . preja iz „manile in .sizala, za .vezanje snopov 
iz 2. Nad It. 7: 

iz a) sirova: 
preja iz manile in sizala, za vezanje snopov . . . . . . . 

Tkanine iz lanu, ramije, konoplje in ostalih -rastlinskih vlaken iz tar. št..288. 
razen izrecno imenovanih: 

2. Tkanine, ki imajo nad 18 do 36 niti v votku in snutku na l e m 1 . 
3. Tkanine, ki imajo nad 86 do 60 niti v votku in snutku na 1 čm* . 

Tkanine iz lanu za izdelovanje'žimnic (modrocev) . . . . . . 
4. Tkanine, ki,imajo nad 60 niti v votku in snutku na 1 cm* . . . 

Tkanine iz lanu za izdelovanje žimnic (modrocev) 
. * 

Preproge za 'nat ia : . ' • . ' • ' • 
1. Tkane >v obliki žameta s . . *. . 
2. Ostale • -4 S 4 ** • • ¥ S • • • • 

Preproge za na tla: 

1. Navadne . « t . . . . 

2. Fine: • 

a) tkane v obliki žameta . 

•b) ; tkane na ostali način . • » f • • • » » • 

Cebad (grobe odeje, koci), težja od 700 g na 1 m*: 
Preproge iz odpadkov, težje od 700 g na 1 m' . . . . . . . 
Naravno siva cebad, težja od 700 g na i m s , tudi s pobarvanimi obrob

nimi ' (bordurnimi) progami . . . . . . . . . . ' 

Volnene tkanine, razen-posebej* imenovanih, -ki- sa težke na 1 m* 
l .nadTOO'g . . . . « . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

'2. nad 500 do 700 g . . » • . •' , . . » . . . . . . . . . 
8.-nad 800 do 500. g f . ,: , . „- ,• , . t- ,. .-.,- . : , . . - . 
4. 300 g in manj , » . , , , „ , „ , , . . . , . B k , , . 

Pozamentarija, pozamentarijski (pasarski) in gumbarski izdelki, tudi na pod
logi iz -lesa, 'kosti; roga, navadnih kovin ali navadne tvarine: 

Iz 2.' Polsvileni: ' ' 
iz -umetne - svile « • • « • i • * , , i « • • » • » « . 

Izdelki Iz napojenih In premazanih tkanin, тагвп sedlarskih in torbarskih 
izdelkov:' " " . " ' * . ' ! . ' . ' ' 

1. Brez zveze ali v zvezi z navadno in fino tvarino: . 
Iz b) ostale: 

preproge \i tkanine h tar. St. 846., lodi sestavljene s iïvanjem, 
tudi opremljene z obročka jermeni^ konogcij kopcami in podobnim 
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Carinska postavka 
v zlatih dinarjih 

od 100 kg 

7-

8 - -

120'— 
270-— 
260-—' 
350-— 
340--

160-— 
120--

150-— 

.600'— 
350"— 

120-— 

2CO-— 

180--

•2BO--

280--

3O0--

8 0 0 -

160--



Številka 
jugoelovan-
eke carin
ske tarife 

Iz 365 

Iz 370 

Iz 436 

ITI 494 

504 

Iz 512 

521 

Fesi: 
2. Brez čopa 

Usnje, strojeno, tudi dalje pripravljeno: 
1. Podplati in usnje, strojeno tako, kakor se strojijo podplati: 

a) v hrbtnih kosih (kruponih) . . . . . • '•. . . . . . . . . 
b) ostalo . . . « « < • i • t « • • • i t t t ••;••••»• ;» 

Izdelki, drugje neimenovani: 
1. Sirovi: • 

iz a) brez zveze ali v zvezi z navadno tvarino: 
pipe za sodove 5 • • • « • 

2. Luženi, barvani, lakirani, polirani, pokoščeni (prevlečeni s f irnežem) : 
iz a) brez zveze ali v zvezi z navadno tvarino: 

pipe za sodove • • i < • _ • • • » « > » • • 

Pripomba k tar. št. 455., 472. in 473. 
Objave, plakati in brošure^ s katerimi se priporoča obisk češkoslovaških 

turističnih krajev, kopališč ali se vobče propagira tujski promet v Češkoslo
vaški, se oćarinjajo neglede na velikost oglasnega dela po tar. št. .455. prosto 
carine. 

Opeke za zid, streho in tlak: . . . . . . . 
1. Iz nepregorne tvarine: 

iz b) Iz šamota, dinasa, bavksita, magnezita in podobne tvarine: 
opeke iz dinasa . . . * • • * f • » « « » « » • » » -• 

Izdelki, drugje neimenovani: 
1- Iz porcelana in porcelanu podobnih snovi: , 

a) beli ali enobarvni, brez reliefnih okraskov . . i J ?_ » • • 
b) večbarvni, šarani, z okrasnimi črtami ali obrobki v barvi, pozla

čeni, posrebreni, bronsirani, prevlečeni z listrpm, z reliefnimi, 
okraski • ' " * " ' ' "• ' ' * ' ' ••' 

2. Iz ostale keramične tvarine: 
a) beli ali enobarvni, brez reliefnih okraskov '. . «. s 5 , f * • 

'. .b) večbarvni; šarani, z. okrasnimi Črtami--ali obrobki v barvi,_ pozla
čeni, posrebreni, bronsirani, prevlečeni z ïistrôm, z reliefnimi 
okraski . . . . . • . ; . •• •-..• • i. t: » « •' : •' 

Stekb z žico in brazdasto steklo v tablah ali listih; steklena streSna opeka, 
plošče in kocke za tlakovanje:. - , . • 

2 . O s t a l o » » » 1.1*. ». ». », ». t , », ». »• ». » » • • » * * '•- • 

Steklene p4»òdé: • • ' • 

1. Navadne: , . . - , . , . . .-, ,.-. /'..-v.. •. .-, <..••...-.: 
a) zelene ali rjave , , . « * , * , » ,,• « i i « *; « • д i: i , » , i t »; 
b) bele in polbele, prozorne . . . . . . * • •. * .. .. • » .• 
c) bele, neprozorne, v masi pobarvane ali prevlečene J z "belim, né-

prozornim ali v masi pobarvanim, steklom ., • ••'•>.• . . . . ...... • 
č) ki so dobile s pihanjem v kalupih reliefne okraske in brazdasto 

ali zrnato površino; s kristalno, izobličenim zamaškom^ z briL-
šenim dnom • • • • - • •' • • • ; * :,V.V 

2. Brušene, polirane, matirane, s Melino all drugače gravirane , ' 
3. Slikane, pozlačene,'posrebrene, iz ledenega in razpok^&ega^tékla 
et Iz rezanega kristalnega stekla , _, _ » * , , » .,«_.«.̂ «̂  « t\/_. » » 

'•'.''', ' •'. '..'••/:• ••'.... ;/...'•'..•••• ' - V . •';' .• : • : '-.Wi H)ï-1 

od kosa 
prosto 

od 100 kg 

1B0-— 
90-— 

50-— 

90'-^ 

1'— 

;25'— 

i <. i 

!40-— 

:20-— 

№-? 
i . 

t 

IO*-« 

26-— 

3 1 - -

63*—••' ' v $ 

too-
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12. kos. 

. Številka 
Jugoslovan
ske carin-

. eke tarife 

273 

' * . ; : / " • 

Ц 528 • .Izdelki, drugje neimenovani: 

1. Umetne cvetice, statuete, figure in figurice in drugi luksuzni in ga
lanterijski izdelki . , . . , • , . . . , . • k ... * .• • • • 

iz 3. Ostali: • 
b) slikani, pozlačeni, posrebreni, iz ledenega in razpokanega stekla 

iz c) iz drugače obdelanega stekla: 

Krogle in senčniki za svetiljke; senčniki in tulipani za električne 
žarnice; reflektorji za svetiljke in za električne žarnice; zaščitna stekla, 
različno izoblikovana, ltt se postavljajo zaradi zaščite pred neposredno 
svetlobo ali zaradi mehanične zaščite čez ali pod svetlobni vir . . . 

Posode iz kovnega ali litega železa: -
2. Iz litega železa: 

b) obdelane . 

h, 560 

fòt " Iz Ó62 

I H 1*585 

te-' ' •••. 

ivese 

I I I I « » . « « • J i . » 

Ppsode in izdelki iz pločevine, kar jih ni drugje imenovanih: -
iz 5. Prevlečeni popolnoma ali deloma z nikljem, bakrom ali alumini

jem ali njih zlitinami, tudi v zvezi s fino tvarino: 
podstavki, prevlečeni z nikljem . . . . . . • • • • • • • 

Galanterijski izdelki, tudi v zvezi z navadno in fino tvarino: 

iz 2. Ostali: 
ìasnice, igle in zivdjke za kodre, varnostne igle, risalni žebljički, na-

prstniki, hlačni.gumbi, gumbi; ki se zapenjajo s pritiskom,, kopče, za
ponke za hlače in telovnike, zaponke za naramnice (obramniké) in 
podveze, patentni odpirači za pločevinaste škatle; zaponke iz žice in 
pločevine za vezanje spisov , » , » « > % , , . • • . . . . . • • 

Glasbeni instrumenti: 
6. Gosli, tamburice, citre. In drugi podobni instrumenti . " . . : • •. • -
7. Pločevinasta godala, klarineti, flavte, fagoti, oboe in podobna pihala 

od 100 kg 

400-— 

90-— 

60-— 

35--

130-^ 

160*— 

150-
Ì50--

№'••*:. 

K** Џ-1-" ' 

Šf' 

КНнЖЈГ' 

ШШЈ<: 

• •' . As.) 

>; 

Ff S i . 

Carïhe pri ïzyozn z ozemlja fcxaljevinë Jugoslavije. 

S t a t o Železo: "' '.../...,,\,( ." ;;;!,
:''' '... • . . . '": 
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Priloga C. 

Veterinami sporazum. 
Člen 1. 

Uvoz živali (kopitarjev, prežvekovalcev, svinj, pe
rutnine), sirovin, živalskih izdelkov in sploh vseh izdel
kov in predmetov, ki utegnejo biti nosilci kužnine žival
skih kužnih bolezni, z ozemlja ene stranke pogodnice 
na ozemlje druge, se sme omejiti na izrecno določene 
obmejne postaje in ga sme tu veterinarno kontrolirati 
država, v katero se vrši uvoz. 

Člen 2. 
Živali, označene v prvem členu, morajo biti oprem

ljene, da se njih uvoz dopusti, s potrdilom o izvoru in 
o zdravju, ki ga je izdalo pristojno krajevno oblastvo in 
iz katerega se da ugotoviti njih istovetnost, njih točni 
izvor in njih namembni kraj. 

Razen tega mora državni ali po državi posebej za 
to pooblaščeni veterinar pregledati živali neposredno 
pred njih natovoritvijo v vagone ali ladje in potrditi na 
njih potrdilu o izvoru in zdravju, da jih je našel zdrave' 
ш nesumljive in da v izvorni občini kakor tudi v občini, 
skozi katero so živali eventualno šle, da bi prišle na 
kraj natovoritve, ni bilo ob času njih odpošiljatve kužnih 
bolezni, katerih prijava je obvezna in ki so prenosne 
na dotično vrsto živali, navedenih v potrdilu (izvzemši 
tuberkulozo). 

Če gre za živali, ki so sprejemljive: 
a) za govejo kugo ali govejo pljučno kugo; 
b) za sramno kugo pri konjih, svinjsko kugo (kuž

no vnetje pljuč in črev pri svinjah in svinjsko kužno 
bolezen), ovčje osepnice; 

^ c) parkljevko in slinavko, se mora potrditi, da teh 
kužnih bolezni ni bilo ne v izvorni občini ne v sosed
njih občinah, in sicer: 

pod a) v poslednjih šestih mesecih (izvzemši pri' 
svinjah, za katere se znižuje ta rok na 40 dni); 

pod b) v poslednjih 40 dneh. 
pod c) v najmanj 30 poslednjih dneh. 
Ta potrdila veljajo za deset dni. Ce poteče rok med 

transportom čez ozemlje izvorne zemlje, se sme podalj
šati tem potrdilom veljavnost za enako dobo, potem ko 
je državni ali po državi posebej za to pooblaščeni ve
terinar živali pregledal. Uspeh pregleda in razlog za 
podaljšanje je treba zapisati na potrdilo. Ce poteče rok 
med transportom črez ozemlje tretje države, velja potr
dilo od prihoda pošiljke na mejo namembne države. 

Za kopitarje in goveda se izdajajo poedina, za ovee, 
koze, svinje in perutnino pa skupna potrdila 

Člen 3. 
Obstoj stekline pri psih in mačkah ne ovira izdaje 

potrdil za ostale domače živali Istotako ne ovira obstoj 
garij pri ovcal} in kozah izdaje potrdil o izvoru in zdrav
ju za kopitarje in obratno. 

Poedini pojavi vranicnega prisada, Sustavca, rde
čice pri svinjah, sramne kuge pri kopitarjih in govedih 
y izvornih obfcinah ne ovirajo Izdaje potrdil,- razen za 
živali iz okuženih dvorcev, toda ti primeri se morajo 
posebej omeniti. 

Člen i. 

Sirovine in izdelki živalskega izvora morajo biti 
opremljen^ da ве njih uvoz dopusti, s potrdilom a iz-

12. koš...J-..;-. 

voru in zdravju, iz katerega se da ugotoviti njih isto
vetnost in ki mora obsezati izjavo državnega ali po dfr" = 
zavi posebej za to pooblaščenega veterinarja, da ti. iz-^ 
delki po svojem izvoru nimajo kužnih bolezni ' 
f. • Ла p o t l : d i I a n i zahtevati, Če se je uporabilo na- -
te izdelke postopanje, ki se smatra s stališča veterinar
je profjlakse za zadostno. Brez potrdila o" izvoru • In 
zdravju se dovoljuje in se zaradi zdravstveno-veterinar- -
mn razlogov ne oniejuje uvoz mbčnili proizvodov (sira, 
•sirovega masla) kakor tudi jajec. ,; '. 

Člen 5. ' \ ' ' 

m 0 0
Z a

+
k l f Ä x a ? , ^ p r e S n ° ' o h l a J e ™ meso in žmrzlo* ' 

meso, tolšče (slanina, salo, mast itd.) in vsi mesni iz-:-
delki, namenjeni za prehrano, morajo biti opremljeni, • 
da se dopusti njih uvoz, s potrdilom, ki ga je izdal dr- , 
zavm ah_po državi za to pooblaščeni veterinar, da зо^ -1 
bile zivah, od katerih izvirajo, pred zakolom in po za- r 
kolu predpisno veterinarski pregledane in da se je našlo 
njih meso zdravo in -sposobno za človeško prehrano. 

Člen 6. _ .', 
• Živino^ ki ce- ustreza zgoraj navedenim zahtevam, ' ; 

kakor tudi živino, o kateri ugotovi mejni veterinar da , 
ima kužno bolezen ali da je sumljiva take bolezni, na- •'*> 
posled živino, ki je bila transportirana skupaj z bolno .-i 
a h j m m W živino .ali je prišla z njo neposredno ali'7 ' J 
posredno v dohko je moči, če to gre, vrniti na obmejno : 4 
postajo izvorne drŽave. Mejni veterinar zapiše na potr- * 
oilo in potrdi s svojim, podpisom vzrok vrnitve 

Ce tranzitna država vrnitve ne dopusti, je v takem 
primeru živino sprejeti in jo ob pošiljalčevih stroških' 
na obmejni postaji ali v drugem kraju, ki ga določi pri
stojno oblastvo uvozne države, zaklati. Glede ukorišče- % 

nja mesa in Živalskih sirovin tako zaklane živine ve
ljajo odredbe ki veljajo za domaČe živali, ki se zako-
ijejo ker so bolne ali ker so sumljive kužne bolezni 

_ Vrnitev, zakol kakor tudi vsak veterinarno-policij-
ski ukrep, storjen na meji glede živine, namenjene za 
uvoz, ugotovi mejni veterinar na zapisnik. Tà zapisnik 
se pošlje pristojnemu oblastvu uvozne države in ta o b 
vesti o tem izvorno državo. 

Ce se ugotovi kužna bolezen, označena v tem spo
razumu, pri živini po vstopu na ozemlje uvozne države,, 
sestavi državni ali po državi za to pooblaščeni veteri
nar o tem zapisnik; besedilo tega zapisnika se priotči 
takoj pristojnemu oblastvu izvorne države. V'primerih,-
določenih v tem členu, se mora obvestiti delegat druge l 

stranke pogodnice, če je tak uradnik skladno s členom 
11. imenovan, o tem neposredno in brez odlašanja; 

Prav tako ukrene potrebne odredbe, po zahtevah " 
vetermarne policije, pristojno veterinarno oblastvo. gle- Г-
de sirovin in izdelkov živalskega izvora, ki jih sprejme', 
če njih vrnitev ni dopustna. ,'•.•.-'.;-

Člen 7. 
Če se ugotovi na ozemlju ene s t a n t e pogodnice" "" ' 

goveja kuga, ima druga stranka, pravico, za dobo, do
kler traja kužna nevarnost, prepovedati ali omejiti uvoz 
in-provož prežvekovalcev, svinj, Živalskih izdelkov in 
vobče vseh izdelkov in predmetov, ki bi utegnili biti ' 
nosilci kužnine. 

Člen 8. 
Ce se Je zanesla z Živinskim prometom, omenjenim 

2 fervem Členuj z ozemlja ene stranke pogodnice n* 
•M 
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ozemlje druge stranke pogodnice živalska kužna bole
r u , ki jo je treba obvezno naznaniti, ali če je taka bo
lezen razširjena na ozemlju ene stranke pogodnice v ne
varni obliki, ima druga stranka pogodnica pravico, za 
dobo, dokler traja kužna nevarnost, omejiti ali prepo
vedati uvoz in provoz živali, na katere se dà bolezen 
Prenesti in ki prihajajo z okuženega ali ogroženega 
ozemlja. Ob istih okolnostih se sme omejitev in prepoved 
uvoza razširiti tudi na izdelke živalskega izvora kakor 
'Udi na predmete, ki bi utegnili biti nosilci kužnine., 

Te omejitve in prepovedi se smejo razširiti samo 
5 a ozemlja, iz katerih živina izvira, ali na ozemlja, oku
s n a z živalskimi kužnimi boleznimi in na sosednja 
ozemlja. 

Za ozemlje se smatrajo srezi (okraji). / 
Č̂e se pojavi goveja pljučna kuga, sramna kuga pri 

*°njih, parkljevka ali slinavka, se smejo razširiti ome-
i'tve in prepovedi na večje ozemlje. 

Uvoz se ne sme prepovedati zaradi vraničnega pri-
8ada, šustavca, hemoragične septikemije pri velikih ko-
P^rjih in divjih živalih, stekline, garij, mehurčastega 
12Puščaja pri kopitarjih in govedih, rdečice, kokošje ku-
8e> perutninske kolere kakor tudi ne zaradi tuberku-

L J°ze. 
Rok, ko traja kužna nevarnost za bolezni, označene 

v Členu 2., a), b) in c), izvzemši govejo kugo, govejo 
Pljučno kugo in sramno kugo pri konjih, se omeji na 
'okove, določene v tem členu. Ta rok se šteje od dne, 

*Ш s e u r a d n o ugotovi, da je bolezen prenehala. 
''.* Prepovedi in omejitve, omenjene v tem členu, se ne 
^Porabljajo na pošiljke, poslane po železnici v zaprtih 

. '•} plombiranih vagonih ali po ladjah v zaprtih in loče
nih oddelkih črez zaprte predele; toda prepovedano je 

>Vsako dotovarjanje, raztovarjanje in zadrževanje v oku
snih predelih. 

Člen 9. 
Vsaka stranka pogodnica se obvezuje, objavljati pr-

y®ga in petnajstega dne vsakega meseca uradna poro-
. С ц а o stanju živalskih kužnih bolezni. Ta poročila se 

Pošljejo takoj po natisku osrednjemu veterinarskemu 
oblastvu druge stranke pogodnice in tudi obmejnim ve-

e rinarskim postajam, označenim v členu 1. 
Poročilo mora navajati točno označbo okrožij, sre-

°̂V> občin in krajev (selišč), v katerih so živalsko kužne 
°lezni, ki se morajo obvezno naznaniti. 

Če se ugotovi na ozemlju ene stranke pogodnice 
goveja kuga, goveja pljučna kuga, sramna kutra pri ko
njih ali parkljevka ali' slinavka v nevarni obliki in z 

lsokim pomiranjem, je treba takoj in neposredno br-
Ojavno obvestiti osrednje veterinarno oblastvo druge 
rzave o pojavu in razširjenosti kužne bolezni. 

ClenlO. , 

kat ^ в 8 ^ п ^ е ^ с Ч'а vagonov, ki so rabili za prevoz živine, 
itrt • t u d i desinfekcija ladii> nabrežij, klanic, pritiklin 
*<4 izvršena po predpisih, veljavnih na ozemlju ene 

гАцке pogodnice, se priznava za veljavno tudi po dru-
«j stranki pogodnici. Klanice, nabrežja in premične kla-
^ 0 6 za natovarjanje ee morajo po vsaki uporabi očisti-
^ Po potrebi pa tudi desinficirati. 

Člen 11. 

Btranki pogodnici priznavata druga drug! vzajemno 
vico, pošiljati po predhodni prijavi začasno ali stal-
°* ozemlje, druge stranke pogodnice veterinarnega 

delegata zaradi pribavljanja podatkov o ureditvi živin
skih semnjev, natovarjališč, klavnic, pitališč za živino, 
postaj za kontumaciranje, o zdravstvenem stanju doma
če živine kakor tudi o izvrševanju veterinarnih pred
pisov in tega sporazuma. Obe stranki pogodnici se ob-
/ezujete, da bosta dajali tem delegatom vsa obvestila 
in jim dajali potrebno podporo za izvrševanje njih na
loge. 

Člen 12. 
Če bi se pokazala ob uporabljanju in tolmačenju te

ga sporazuma kakšna težkoča in če bi to ena • stranka 
pogodnica zahtevala, se skliče mešana komisija, katere 
mnenje se vzame ob odločitvi v poštev. Vsaka stranka 
pogodnica imenuje po dva člana, ki sestavljajo komi
sijo; ta pa sme, če se ne more zediniti, določiti še pe
tega člana. 

Pri prvem sestanku, pri katerem naj se izvoli peti 
član, se ta izvoli izmed pripadnikov ene stranke pogod
nice, določene z žrebom; pri prihodnjem sestanku se 
izvoli izmed pripadnikov druge stranke pogodnice in 
tako po vrsti, izmenoma. 

Končni zapisnik. 
Preden sta podpisala dopolnilni sporazum med 

j kraljevino Jugoslavijo in republiko Češkoslovaško k po
godbi o trgovini in plovitvi, sklenjeni dne 15. novembra 
1928., sta podala podpisana pooblaščenca naslednje iz-

! jave, ki so sestavni del sporazuma samega: 
Če spozna ena stranka pogodnica, da so nove takse 

in davščine, ki jih uvede druga stranka, ali da je zvi
šanje prevoznih pristojbin, ki ga je uvedla na takse, ki 
sedaj obstoje, takega značaja, da kratijo vzajemno pri
znane koristi, sme zahtevati^ da se takoj začno poga
janja, in sme, če se ta pogajanja ne dokončajo v dveh 
meseoih, odpovedati to' konvencijo s tem, da prestane 
veljati po dveh mesecih. 

K prilogi A. 

(Carine pri uvozu na ozemlje republike 
češkoslovaške.) 

K tar. St. 37. c) 
Jabolka in slive iz tar. št. 37. c) se ne stnatra.io ».a 

fino namizno sadje, če so obložene notranje stranice na
voja s papirjem ali s papirnatimi plastmi. 

K tar. št. 108. d) 
Potrdilo o svojstvu slivovke in tropinovca izdajajo 

enološke, poskusne in kontrolne postaje in drugi kemij
ski laboratoriji, ki jih odredi minister za poljedelstvo. 
Spisek teh postaj in laboratorijev vroči jugoslovanska 
vlada češkoslovaški vladi. 

K tar. št. 109. / 
Pri uvozu v republiko Češkoslovaško morajo biti 

opremljene pošiljke jugoslovanskih vin s potrdilom o 
izvoru in certifikatom o analizi. 

Potrdila o izvoru izdajajo trgovinske zbornice na 
osnovi potrdil kmetijskih oddelkov banovin, iz katerih 
je vino po .svojem izvoru, certifikate o analizi pa eno
loške, poskusne in kontrolne postaje in drugi kemijski 
laboratoriji, ki jih za to odredi minister za poljedelstvo. 
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Jugoslovanska vlada vroči spisek teh postaj in labora
torijev češkoslovaški vladi. 

Certifikati o analizi morajo navajati: 
specifično težo, 
množino, alkohola po prostornini. 
množino vseh kislin, 
množino hlapljivih kislin! 
množino ekstrakta, 
množino sladkorja, 
množino ekstrakta brèz sladKorja In 
množino pepela (rudninskih snovi 
V certifikatu je treba navesti, da -e nanaša anali

za na ono pošiljko vina, za katero je izdano dotično po
trdilo. 

K tar. St. 118 
Kot tako zvane petrinjske salame se ocarinja]o vse 

salame, neglede ha kraj proizvodnje, ki so izdelane na 
način, kakor se izdelujejo petrinjske salame. 

Če bi priznala Češkoslovaška Rumuniji ali Madžar
ski zanaprej nižjo carina na salame, izdelane na način, 
kakor se izdelujejo tako zvane petrinjske salame, so 
deležne znižane carine tudi tako zvane petrinjske sa
lame. , . ' 

K tar. št. 119. 
Somborski sir je sir, ki se izdeluje iz ovčjega mle

ka, je belo-rumenkaste barve in spada v skupino 
mehkih sirov. Uvaža se v lesenih dežah v skupni teži 
nad 3 kg. i 

K tar. št. 329. 
Za ocarinjanjo črnega svetle^ usnfa no гп^оНђеш' 

postavki se odrejajo carinarnice v Pragi, Brnu in Brati
slavi 

K prilogi B. 

(Carine pri uvozu na ozemlje kraljevine 
Jugoslavije.) 

K tar. št. 121. ; v . 
V kraljevini Jugoslaviji se ne sme dajati v promet 

niti točiti pivo z nazivi, v katerih se uporablja beseda 
Plzenj (Plzen, Pilsen) v katerikoli obliki ali v kateri
koli sestavi, razen ono, ki je proizvedeno v mestu Plznju 
v Češkoslovaški. / 

: Pri uvozu v kraljevino ' Jugoslavijo morajo biti 
opremljene pošiljke piva z uradnimi potrdili o prvotni 
ekstraktni množim (certifikati).MObe stranki pogodnici 
se bosta naknadno sporazumeli o oblastvih, ki so upra
vičenj izdajati potrdila (ceMifikate), 

Obče opazke k V. delu. 
1. Pri uporabi pogodbene tarife se ne pobira doda-, 

tek za luženje. • • ' . . . i . 
Če so tkanine iz lanu za izdelovanje žimnic (modro-

cev) iz târ. It. 296., točk 3. in 4., napol beljene ali be
ljene, plačujejo dodatek k carini 20 %\ če so barvane 
ali izdelane v dveh barvah, plačujejo dodatek k carini 
30 %; Če so izdelane v več barvah, plačujejo dodatek k 
carini 60 %. Ti dodatki s.e^pofyirajo na pogodbene cari
ne- za sirovo blago, 

Pri uporabi pogodbene tarife se ne jemlje v poštev 
dodatek za mercerizirano prejo, ki ne presega 5 % >'• 
skupne teže prejnega materiala. Ostali izdelki, ki imajo 
v sebi mercerizirano prejo, se ocarinjajo pri pogodbt'-
nein ocarinjanju: 

a) če imajo mercerizirane preje od б %• do vštetih 
50 °/o, od skupne teže prejnega materiala z dodatkom 
k carini 25 %; in 

b) če imajo mercerizirane preje n.̂ d 50 %, od skup
ne teže prejnega materiala z dodatkom k carini 50 %• 

2. Pri uporabi pogodbene tarife na desinirane >ka-
; nine iz lanu za1 izdelovanje žimnic (modrocev) iz tar., 

št. 296., točk. 3. in 4., se ne pobira dodatek za desini-, 
ranje iz točke 2. občih opazk k V. delu. ' , 

Pripomba izza tar. št. 374. 
Obuvala z luknjicami, ki teko vzporedno z rcroonv 

kapice na obuvalu, né plačujejo dodatka k carini, če se; 
pri tem ne delajo nobene šare ali geometrične figure.' ^ 

Obuvala з sarami, izvedenimi s preluknjanjem, pia- •' 
čujejo dodatek k carini 15 °/o 

K tar. št. 504. 
Dogovorjeno je, da se ob uporabi pogodbene tarife 

pri blagu iz iste točke in črke te številke, če se uvaža v 
železniških vozovih samo v slami, • senu, lesni volni io • •• 
podobnem materialu, odbije za taro 8 °/o in da ima uvoz
nik pravico, ugotoviti čisto (netto) težo s tehtanjem. ;.; 

K tar. št. 521.. točki 4 • : i 
Kot kristalno stekk) âe ocarinja samo tako zvano 

svinčeno steklo. 

K tar. št. 538. 
Žica, ki se ob izdelovanju razžari, pa dobi pri tem. | ^ 

plast oksida, se ne smatra za obdelano v smislu občih;.. ^ 
opazk za navadne kovine. ; | 

Žica, ki se povleče ob izdelavi skozi raztopin* ba* ^ 
krovega sulfata in dobi pri tem slaboten bakren blesk? ^ 
se,ne smatra za prevlečeno z bakrom v smislu občin ; 
opazk za navadne kovine. Ta pojasnila veljajo tudi z 8 ; 
izdelke iz žice. 

K tar. št. 556., točki 1. 
Stožčaste ' luknjice za vijake in predrte luknje pri; : 

okovih iz tar. št. 556., točke 1., se ne smatrajo za òbde- \ 
lovanje. 

K tar. št: 560. ; ^ 
Za obdelane posode iz litega železa se ne smatrajo*-, 

one, s katerih se odpravijo šivi, ki so ostali pri litju* y. 
s tem, da se odbijejo ali odrežejo, to tudi, če se ta mesta 

tzaradi zaravnavanja naknadno na smirkovem kolutu opi* ' 
lijo ali obrusijo. ' ' ' , ' 

K tar. St. 584. 
Liti izdelki iz jekla, katerim^ se je na grobo snele 

površina zato, da se preizkusi, ali je izvršen liv brez na
pake, se ne smatrajo za obdelane. Z grobim snemanjem 
površine se razume pri oblih površinah, grobo struga
nje na stružnici, pri ravnih površinah pa grobo snema* 
nje skorje, nastale pri litju, valjanju in kovanju (okuJ1"' 
ne), z dletom (nožem) skobelnega stroja. Ta obdelava 
se spozna po tesno druge oh drugi ležečih vzporednic 
ozkih razah, ki se pozneje pri nadaljnji obdelavi oty 
pravijo, , . i'*\\ 
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K Prilogi C. 

Veterinami sporazum med kraljevino Jugo
slavijo in republiko češkoslovaško. 

1. Odredbe veterinamega sporazuma se uporablja
jo samo na blago, ki izvira od ene ali druge stranke 
Pogodnice. Sprejemanje živine, živalskih izdelkov in 

v Predmetov, ki utegnejo biti nosilci kužnih bolezni in ki 
3 0 po izvoru iz drugih držav in gredo črez ozemlje ene 
stranke pogodnice, da bi prišli na ozemlje druge zaradi 
uvoza ali tranzita, ne spada v okvir odredb tega spo
razuma. 

2. živina, izdelki in predmeti, našteti v členu 1. ve-
terinarnega sporazuma, se smejo uvažati brez predhod
ne dovolitve. Zdravstveni ukrepi, ki » jih vsaka stranka 
Pogodnica kot potrebne ukrene glede, žive živine, s ka
tero se razume tudi perutnina, ki je opremljena s po
trdilom o zdravju in se spozna za zdravo pri prehodu' 
"jez mejo se morajo na njenem lastnem ozemlju ome-

' Wi na neobhodni minimum. 
Dispozicije, ki se odrede ali se bodo odredile za-

r&di Ugotovitve smrkavosti in tuberkuloze in eventual
no drugih kužnih bolezni, s tem niso izključene. Toda 
*ivma. namenjena za tranzit, se ne sme podvreči nobe
nemu takemu diagnostičnemu postopanju. 

H ' 3'. 2iv£ živina kakor tudi perutnina, uvožena z 
,ij|J6mlja ene stranke pogodnice in spoznana, da je ždra-
' Ж in jda ustreza pogojem, določenim s em dogovorom. 

!M;e je namenjena za zakol, se sme pošiljati na ozemlju 
"̂ Uge stranke pogodnice samo na živinske semnje in v 
№vne klavnice, ki so zvezane z direktno železniško pro 
8° in določene za klavno živino. Tam se uporablja nanje 
Postopanje, ki velja za te živinske semnje in klavnice 

Med pristojnimi oblastvi strank pogodnic se bodo 
^menili spiski teh klavnic in tržišč. 

4. Odredbe tega sporazuma se uporabljajo, Če je 
.o Potrebno, na živino in. presno ter ohlajeno meso, ki 
1 Z vira iz ozemlja ene stranke pogodnice, za tranzit črez 
jemlje ene ali druge države z namembo v tretjo dr-

ftvo ob pogoju, da obstoji gotovost, da bodo države, črez 
intere se mora eventualno tranzit vršiti, ta tranzit do
pustile in da bo namembna država te pošiljke vsekakor 
8Prejela. 

Provoz pripravljenega ali konsèrviranega mesa in 
^delkov živalskega izvora, odpravljenih po železnici 
• (Zaprtih in plombiranih vagonih ali v paketih in za-

Pftih zabojih ali na ladjah z ozemlja ene stranke pogod-
lce črez ozemlje druge stranke se dopusti ob istih po

l j i h kakor uvoz, in ni zahtevati nobene predhodne za-
* e z e >'da bodo države, skozi katere se mora provoz even-
^&Шо vršiti, provoz sprejele, niti da ga bo sprejela na
membna država. 

5. Potrdila, označena v tem sporazumu, morajo biti 
estavljena v jeziku izvorne države in opremljena, če 

J e ' t o mogoče, s prevodom v jezik namembne države. 
tr h^' odredbe t e £ a sporazuma se smejo razširiti, če 

e°a> z novim dogovorom med strankama pogodnicama 
^ druge znane ali sed^j neznane bolezni, za katere je 

°Jazen osnovana, da bi se prenesle. 

e J - Veterinami služb} strank j ogodnic naj zagotovite 
8^akomerno uporabo tđga sporazuma in sta pooblaščeni, 
d a

V n t ! , n m primerih- dopisovati neposredno med seboj, 
8e čim bolj olajša grometj določen s tem sporazumom.. 

. ? 7 7 

Prepisi tèga7 dopisovanja se morajo izročiti tudi uò di-
plomatični poti. - i .. 

V Pragi dne 30. novembra 1931. 

Juraj Demetrovié s. г. dr. Edvarđ Beneš s. r. 

§ 2 . • • ' • . • • •'• : 

Ta zakon stopi v veljavo^ ko ga kralj podpiše, ob
vezno moč pa dobi, ker se je dosegel sporazum med 
kraljevino Jugoslavijo in republiko Češkoslovaško, ki 
sta odstopili od odredbe člena 4. omenjenega dopolnil
nega sporazuma, na dan 1. junija tega leta in po raz
glasitvi v »Službenih novinah<. 

' Našemu ministru pravde priporočamo, naj ta zakon 
razglasi, Našemu ministru za zunanje posle.in Našemu 
ministru za trgovino in industrijo, naj skrbita za nje
govo izvrševanje oblastvom zapovedujemo, naj po njem. 
postopajo, vsem in vsakomur pa. naj se mu pokpravajol. 

V Beogradu, dne 29. maja 1931. 

Aleksander зЛг. 
• • i • • • > . 

Predsednik , 
ministrskega sveta, ; 

minister 
za notranje posle, 

častni adjutant Nj.V.-kralja 
P. R. Živkovie s. r. 

Minister 
za trgovino in industrijo 
Juraj Demetrovié s. r. 

Minister pravde 
Dimitrije Ljotié s. r. 

Videl . 
in pritisnil državni pečnt M:"î=ti»r *ч runanie posle • 
čuvar državnega nečata, dr. V. Marinkovié s. r. 

minister iravde . -'-. 
Dimitrije Liotié, s. r. , • 

P r i p o m b a : Ta sporazum stòpi v veljavo dne t. 
junija 1931 , pred izvršeno ratifikacijo, po sporazumu, 
ki se je sklenil med kraljevino Jugoslavijo in republi
ko Češknclovpško. 
Pov. br 9.842 

Iz pisarne ministrstva za zunanje »osle. 

Uredbe osrednje vlade. 

157. 

Na osnovi odločbe ministrskega sveta z dne 16. Ja
nuarja 1932. se predpisuje ta-le ' '. 

pravilnik 
o dajanju nujne podpore siromašnemu 
prebivalstvu krajin, ki trpijo na nedo-
stajanju hrane, in o izvajanju javnih 

del na račun te podpore.* 
Cl-en 1. 

Javna dela (gradnja in popravljanje potov, cest, mo
stov, cistern, vodnjakov, vodovodov/nasipov zoper oo-

* ^Službene novine kraljevino Jugoslavije« z dne 
22t Januarja 1932., at. 16/VII/40. 
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plavo; namakanje in osuševanje močvirnega sveta in 
barij; uravnavanje potokov itd.) se izvajajo v krajinah, 
ki trpijo na nedostajanju hrane, prvenstveno Savske, 
Vrbaske, Primorske in Zetske banovine po predpisih 
tega pravilnika. 

Izplačilo javnih del se vrši v naravi iz odobrene 
količine ljudske hrane. 

Člen 2. 
Pri delih iz člena 1. tega pravilnika je zaposliti si

romašne osebe, ki nimajo sredstev, da bi kupile hrano, 
kakor tudi one osebe, ki so ostale zbog elementarnih ne
zgod brez zadostne hrane in nimajo sredstev, da si jo 
nabavijo. 

Spiske takih oseb sestavlja po predpisih tega pra
vilnika občinsko oblastvo, overavlja jih pa sreski na
čelnik. 

Člen 3. 
Katera javna dela je izvršiti na račun nujne pod

pore hrane prebivalstvu krajin, ki trpijo na nedostaja
nju hrane, na kateri način in v katerem času, odloči 
sreski načelnik po zaslišanju dotične občine. 

Nadzorstvo nad izvajanjem teh del vrši tehnični od
delek sreskega načelstva, odnosno vodja del, ki ga do
loči sreski načelnik izmed uradnikov sreza ali občine. 

Člen 4. 
Velikost nadnice za javna dela se določa tako-le: 
18 Din do vštetega 20. leta starosti; 
20 Din osebam, starejšim od 20 let, in ostalim, ki 

ne spadajo v kategorije z niže označenimi nadnicami; 
23 Din oženjenim brez otrok ali z enim otrokom pod 

20 leti starosti ali z otrpki, starejšimi od 20 let; ali z 
otroki, za katerih vzdržavanje ne skrbe oni; 

25 Din oženjenim ali vdovam z dvema ali več otroki 
pod 20 leti starosti. 

Ob sprejemanju oseb na delo se mora paziti na to, 
da se vzame iz' vseh siromašnih hiš sorazmerno število 
oseb, da se tako doseže enakomerna porazdelitev hrane 
na vsako siromašno rodbino po dejanskih potrebah. 

Te nadnice niso zavezane plačilu nobenih državnih 
ali samoupravnih davščin, niti niso osebe, ki opravljajo 
ta dela, zavezane zavarovanju po zakonu o zavarovanju 
delavcev, ker se vse to dela zaradi nujne pomoči DrebK 
valstvu, ki trpi na nedostajanju hrane. 

Člen 5. 
Prejeti hrani odreja ceno sreski načelnik po višini 

cene, ki jo imajo trgovci, franko kraj, brez nobenega 
trgovskega zaslužka in po podatkih, dobljenih od kra
jevne trgovske združbe. 

Člen C. 
Ce je to neobhodno potrebno v krajih, kjer so pre

hranjevalne razmere zelo hude, aH kjer slabo vreme ne 
dopušča, da bi se izvajala določena dela, sme odrediti 
sreski načelnik, naj se izda vnaprej potrebna, količina 
hrane najsiromašnejšim in na nedostajanju hrane naj
bolj trpečim osebam s tem, da to pozneje z delom od
služijo. 

Tudi ti izdatki se morajo vršiti po spiskih, kakor je 
to rečeno v členu 16. tega pravilnika. V razpredelku 
»Število delovnih d n u se obremeni 'dotična oseba z 
ustreznim številom nadnic, ki jih mora pozneje na poziv 
občinskega oblastva odslužiti. 

Z izplačilnimi izvirnimi spiski je ravnati, kakor je 
rečeno v členu 17. tega pravilnika, 

Overovljeni duplikat teh spiskov ostane pri občin
skem oblastvu, da je moči pozneje pozvati imenovane 
osebe, naj število nadnic, s katerim so obremenjene, od
služijo z delom, ki ga jim odredi občinsko oblastvo spo-
razumno1 s sreskim načelnikom. 

Obremenitev se zaznami v' razpredelnici >Pripomba< 
in se obvesti o tem sreski načelnik. 

Člen 7. 
Starim, bolnim in vobče za delo nesposobnim ose

bam, ki izpolnjujejo pogoje iz Člena 2. tega pravilnika, 
so izdaja potrebna količina hrane brez povratne storitve 
z delom. 

Izdajanje hrane takim osebam se vrši po ločenih 
spiskih, tudi po predpisih tega pravilnika, v razpredel-
nici >Pripomba« pa se vpisuje »Nesposoben za delo« in 
mora to občinsko oblastvo potrditi. 

Člen 8. 
Minister za socialno politiko in narodno zdravje sme 

dajati krajinam, ki trpijo na nedostajanju h rape, razen 
podpore v hrani, tudi še podporo v obliki brezplačnega 
prevoza hrane, ki jo te krajine nabavljajo ali dobivajo 
od koderkoli za prehrano svojega siromašnega prebival
stva, pri čemer mora biti vsak zaslužek na katerikoli 
osnovi izključen. 

V ta namen da minister za promet ministru za so
cialno politiko in narodno zdravje potrebno število brez
plačnih tovornih listov na razpolago. ''-

Minister za socialno politiko in narodno zdravje raz
deli te brezplačne tovorne liste potem kraljevskih ban
skih uprav po njih obrazloženem predlogu. 

Člen 9. 
Kraljevske banske uprave zbirajo in preizkušajo kar 

najhitreje podatke o potrebni količini ljudske hrane za 
prehrano poedinih krajin, ki trpijo na nedostajanju hra
ne. Svoje predloge morajo takoj vročiti ministru za so
cialno politiko in narodno zdravje in označiti ereskega 
načelnika, kraje, kamor je poslati najnujnejšo količino 
hrane in katero vrsto hrane je poslati. 

Člen 10. 
Ministrstvo za promet vrši brezplačen prevoz one 

hrane, ki jo pošilja po nalogu ministrstva za socialno 
politiko in narodno zdravje privilegirana delniška druž
ba za izvoz deželnih pridelkov kraljevine Jugoslavije 
(>Privilegovano akcionarsko društvo za izvoz zemaljsku* 
proizvoda kraljevine Jugoslavije«) v določene kraje za 
prehrano prebivalstva krajin, ki trpijo na nedostajanju 
hrane. 

Člen 11. 
Hrano odpravlja privilegirana delniška družba za 

izvoz deželnih pridelkov kraljevine Jugoslavije sreskini. 
načelnikom po nalogu ministra za socialno politiko 1° 
narodno zdravje po najkrajši poti. ^. ' ; 

O vsakem nalogu, ki ga izda omenjeni družbi, ob
vesti minister za socialno politiko in narodno zdravje 
generalno direkcijo državnih železnic in pristojno &г а" 
ljevsko bansko upravo. 

Člen 12. 
O vsaki izvršeni pošiljki hrane obvesti privilegiran* 

dekliška družba za izvoz deželnih pridelkov kraljevine 
Jugoslavije nujno ministra za socialno politiko in na* 
rodno zdravje in pristojno kraljevsko bansko upravo, P° 
brzojavni poti pa dotičnega sreskega načelnik« tudi * 
železniški postaji, na katero le orana poslana, 

i 

•-,*** 
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Člen 13. 
Sreski načelnik mora na brzojavno obvestilo.o nje-

mti poslani hrani takoj vse ukreniti, česar treba za njen 
Pr?voz od železniške postaje do kraja, določenega za 
hranitev in porazdelitev hrane. 

. Po prejemu obvestila železniške postaje, da je hrana 
Prispela, pošlje sreski načelnik takoj svojega uradnika 
zaradi prevzema hrane in poslovanja z njo. 

Člen 14. 
Prevzem hrane se vrši na železniški postaji po ko-

^isiji. Komisijo odredi sreski načelnik in spada v komi
n o kot član tudi uradnik, določen za prevzem hrane. 

... . ,Če se ugotovi ob komisijskem.prevzemu hrane ma-
Д(вк, ' obvesti ' sreski načelnik o tem takoj pristojno kra
ljevsko bansko upravo in vroči obenem overovljeni pre-
,prs komisijskega zapisnika zaradi nadaljnjega posto-

rJahja. • ' •' 
Komisijski prevzeta hrana se izroči takoj v poslova

l e določenemu uradniku, ki potrdi na komisijskem za
pisniku s številkami in besedami množino prevzete hra-

'..Be, in jo potem, če se ne odredi aiugače, osebno spravi 
.'ii shrani v določena skladišča ob lastni odgovornosti. 
г' Člen 15. 

,.'.'• .Po prevzemu hrane na železniški postaji izda lahko 
'Zneski načelnik pismeno naredbo u.adniku, ki posluje s 
'* %anò, naj izroči takoj izvestne Količine hrane, f reden 
,;i;l.ih spravi v svoje skladišče, poedinim določenim pred-
M^tavmkom občinskega oblastva; ti morajo osebno spraviti 
Шадо do občine in jo shraniti v določenih, prostorih ob 
^§»tni odgovornosti. 

• ' Predstavniki občinskega oblâstva, ki so določeni za 
.^fevzem hrane, izdajo opraVniku hrane začasno prizna
j o ; to morajo nadomestiti v najkrajšem času s pred-

, osnimi spiski Qgeb, med katere se je ta hrana razdelila. 
S ; :: /: Člen 16. 

.-,.-'.' Izplačilo dela s hrano kot odmeno zasluženih nadnic 
Vrši .opravnik hrane na podstavi spiskov, sestavljenih po 
°P2inskih oblastvih in overovljenih po sreskem načel
niku. 

Če je to nemogče, izda opravnik hrane po pismeni 
û&redbi sreskega načelnika potrebno količino hrane ob-
Closkem oblastvu na začasno priznanico, kakor tudi v 
Primeru iz člena 15. tega pravilnika, in nato občinsko 
°blastvo sâmo izvrši izplačilo dela,, overovi spiske, jih 

, V r ö e opravniku hrane in dobi nazaj začasno priznanico. 
spiski, po katerih se vrši izplačilo delà, odnosno 

od4aja hrane, so listin? in-jih je treba sestavljati pra
g o m a vsak teden .ali na petnajst dni ter morajp obse-
jfcti te-le podatke: Zaporedna številka. Ime in priimek 
Öplayca. Qjdkod je (kraj) "Podatki po členu 4. tega pra-
» 1 Ц£а"(п. pr. pod 20 let; oženjen, dva otroka itd.) 
ftevilo delovnih dni (nadnic). Znesek 1 nadnice v dinar-
' l°- Skupni znesek v dinarjih. Cena i kg hrane (pšenice 
^Ц koruze po členu 6. tega pravilnika); Skupna ustrezna 
tooožina izdane hrane v kilogramih. Podpis prejemnika, 
o p o m b a . 

V spisek se smejo vpisovati samo one osebe, ki so 
jffjRwki delale, in označiti samo dni dnevi, ob katerih 
^ d e j a n s k i delale.. 
' - Če se ugotovi, da je vpisana v plačilni spisek oseba, 
* | .ni delala, ali da Je-za- tako osebo vpisanih veS delov
n o dni, kakor je delala, so opravnik del. odnosno pred-
"^vnifci občinskega oblastva za taka dejanja odgovorni 

Izvršitev del na podstavi poročila svojega tehničnega 
oddelka'ali opravnika del overavlja tudi sreski načelnik 
na spisku samem. 

O izvršenih delih v poedinih podrejenih srezih mo
rajo kraljevske banske uprave predložiti ob svojem času 
poročila ministrstvu za socialno politiko in narodno 
zdravje. 

Člen 17. 
Opravnik hrane mora, če izdaja hrano osebno po-

edincem po spisku, potrditi na spisku, da je vsem v 
spisku imenovanim osebam dejanski izdal celokupno 
označeno množino hrane. Isto mora storiti tudi občinsko 
oblastvo, če je z odobritvijo sreskega načelnika izdajalo 
poedincem hrano. 

Občinsko oblastvo vrne take spiske opravniku hrane 
in dobi nr.vrnjeno temu prej izdano začasno priznanico, 
po katen je od njega prejelo hrano. 

Vse spiske, po katerih se je izdala hrana, vpiše 
opravnik hrane v knjigo hrane, predpisano s tem pra
vilnikom, in jih hrani kot izpričujoče listine za sestavo 
zaključnega računa o prevzemu ' in izdaji celokupne • 
hrane v srezu. 

Člen 18: 
Opravnik hrane pri sreskem načelniku mora voditi 

knjigo hrane, ki ima na levi strani — >prejeto« — te-le 
razpredelke: Tekoča številka: Datum prejema hrane. 
Številka vložnega zapisnika. Od koga se je hrana pre
jela. Način vklada in številka. Vrsta hrane. Skupna 
množina prejete hrane v kilogramih. 

Na desni strani iste knjige — »izdano« — so ti-le raz-
predelki: Tekoča številka. Datum izdaje hrane. Številka 
vložnega zapisnika. Komu je izdano. Vrsta hrane. Skup
na množina izdane hrane v kilogramih. 

Na strani >prejeto< knjige hràne se obremeni oprav
nik hrane z vsako količino hrane, ki jo prejme od ko
misije. 

Na strani »izdano« knjige hrane se odobri opravnik 
s količino hrane, izdane stradajočemu prebivalstvu pò 
vsakem spisku. 

Knjiga hrane mora biti predpisno sešita in potrjena 
po sreskem načelniku in jó mora opravnik hrane Voditi 
pravilno in skrbno. 

Člen 19. 

Ko je vsa prejeta hrana v srezu izdana, zaključi 
opravnik hrane knjigo hrane; sešteje vse prejeme in 
izdaje in nnvede stanje, potrjujoč ga s svojim podpisom. 
Nato sestavi »Izpisek prejete in izdane hrane«, in sicer 
po onem vrstnem redu rubrik, kakor je v knjigi hrane 
vknjiževal, odnosno izknjiževal. Temu izpisku je treba 
priložiti vse dotične listine o prejemu in izdaji in ga 
izročiti obenem s knjigo hrane pristojni kraljevski banski 
upravi v pregled, ki s e vrši po komisiji 

Komisijo za pregled teh listin odredi Jan z odlo
kom. Komisija mora pregled takoj izvršiti. 

Če ugotovi komisija pri pregledu listin računsko 
pomoto, jo popravi, kakor Ireba; če ugotovi materialno 
škodo, zahteva od odgovorne osebe, da škodo takoj po
vrne, drugače obvesti kraljevsko bansko upravo in zahte
va zavarovanje. 

Najdeno stanje ugotovi komisija ha izpisku o hrani 
samem in potrdi to s svojim podpisom. 

Po dovršenem pregledu izroči komisija kraljevski 
banski upravi svoje poročilo s pregledanim gradivom 
wed, da more dati ta, Se BO Mstine popolnoma pravilne, 
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odgovornemu računodajuiku, t j . opravniku hrane raz-
rešnico. 

Člen 20. 
Prazne vreče, v katerih je prispela hrana, mora 

vrniti opravnik hrane privilegirani delniški družbi za 
izvoza deželnih pridelkov kraljevine Jugoslavije takoj po 
razdelitvi hrane proti prejemnemu potrdilu. 

Ministrstvo za promet izda železniškim oblastvom 
potrebne odredbe, da morajo prevzeti v brezplačen prevoz 
prazne vreče, v katerih je bila hrana za krajine, ki trpijo 
na nedostajanju hrane, nakar jih vračajo poedini sreski 
načelniki privilegirani delniški družbi za izvoz deželnih 
pridelkov kraljevine Jugoslavije. 

Člen 21. 
Kraljevske banske uprave vodijo knjigo, v katero 

zapisujejo na podstavi obvestil* dobljenih od ministrstva 
za socialno .politiko in narodno zdravje in od privilegi
rane delniške družbe za izvoz deželnih pridelkov kralje
vine Jugoslavije po srezih: koliko, kdaj in kakšne hrane 
je bilo poslane in kateremu sreskemu načelniku. Za vsa
kega sreskega načelnika se otvori posebna partija. 

Ko prejme kraljevska banska uprava od sreskega 
načelnika poročilo o prejemu hrane na železniški postaji 
s komisijskim zapisnikom, iz katerega je videti, da se je 
prevzelo manj hrane, kakor je označeno na tovornem 
listu, odobri partijo dotičnega sreskega načelnika z ugo
tovljeno razliko in uvede preiskavo, da se najde krivec 
in povrne škoda. 

Ko prejmejo kraljevske banske uprave od sreskih 
imcelnatoöv zaključni .račun o po,trošku hrane, jih razdolže 
po svojih knjigah. 

. Člen 22. 
Društvo Rdečega križa kraljevine Jugoslavije naj iz

vrši v najkrajšem času likvidacijo svojega dosedanjega 
poslovanja - glede podpore v prehrani pasivnih krajin. 

Člen 23. 
Vsi posli po tem pravilniku se morajo opravljati kar 

najhitreje — pred vsemi drugimi posli — kar najvestneje 
in kar najekrbneje. Drugače se kaznuje odgovorna oseba 
najstrože po zakonu. 

Člen 24. 
Ta pravilnik etopi v moč z dnem, ko ee razglasi v 

»Službenih novinah«; tedaj prestane veljati pravilnik o 
izplačilu javnih del, ki naj se izvedejo na račun odobre
nih 750 vagonov ljudske hrane (>SJužbene ' novine« 
št. 12/IV z dne 16; januarja 1932.). 

V Beogradu* dne 20. januarja 1932.; 0. br. 1010. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 
Ivan Pueelj s. r. 

ti > Minister za trgovino in-
industrijo 

dr. Albert Kramer a. (Ц, ' 

•--Ж 

12. koa^J 

Minister za promet 
Lazar R^divojević s. r. 

Minister za finance 
dr. Milorad Djordjević e. 

Banove uredbe. '•'Si 

158.;| II. No. 2509/2. 

NaredDa 
bana Dravske banovine o postopanju vozačev motornih^, 
vozil pri vožnji čez železniške prelaze v nivoju. 

Na osnovi čl. 66. in 67. zakona o notranji upravi* vT 

predpisujem: ^ 
' . ' . . • § ! • ' 5 

Vsak vozač motornega vozila mora pred železni',] 
škimi prelazi v nivoju že pri tabli, ki ob strani cest^ j 
označuje tak prelaz, zmanjšati brzino na najmanjšo merp.^ 

Ko se približuje prelazu, ki nima zapornice, se тоџ i 
vozač po predpisu § 119. zakona o železnicah javnega^ 
prometa pred prehodom ustaviti in se prepričati, če ne Ï 
prihaja vlak. ' 4 

Kjer so zapornice, a niso spuščene, mora vozač dobijo ^ 
pregledati železniško progo na eno in drugo stran fy| 
se prepričati ali ne prihaja vlak. Ce ima železniška^ 
proga v bližini ovinke ali so tam tuneli, v mraku, pò' $ 
noči, ob gosti megli, ali kadar se zbog kake druge za- ^ 
preke ne more pravočasno videti prihoda vlaka, тогајч,* 
vozači tudi pri železniških prelazih z zapornicami, №i 
niso spuščene, ustaviti vozilo, in se s sluhom prepričljivi 
ali ne prihaja od katere strani vlak. . Â 

• ' ' "M 

: ; : 8 2. 
Prekrški te naredbe se kaznujejo po čl 69; zakopa • 

o notranji upravi z denarno kaznijo od 10 do 1000 D i * j 
ob neizterljivosti pa z zaporom od i do 20 dni. 

§ 3 - ••; 

Naredba dobi oDveznò moč 10. dan po objavi' 
>Službenem listu kraljevske banske uprave DraveS1^ 
banovine«. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine, 
V Ljubljani, dne 9. februarja' 1932. 

Ban: 
Dr. Marušič s, 

h-ttM 

r. 

: / 

11. No. 30428/1. 
159. 

Objava. 

• • -•-•m 

•• .;•'• • • • ' < ? > $ 

• '. •. i • : -s'il 
' .'7Ä[5 

• .-.•• ' •;. 4>W 
• • ' • ' • » " ' • : • % 

Občina Sv. Lovrenc na Dfavâkem polju, v 'ètê^--J 
ptujskem, bo • pobirala oil dneva razglasitve v *SÌùj^f| 
bétìein listu« v letu 1Ö32. naslednje občinske* trošari£&7^ 

!a) od 100 I viha Din 8Ó-—,. •'•.'•• '-'ШЋ 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 65'—, 
c) od 100.1 piva Diu 65*—^ 
č). od hI stopnje alkohola špirita, žganja, ДОегШ| 

ruma 1ћ konjaka Din IO-—, ' -.-'.••••. 
d) od goveda nad 1 letom Din 25'—, 
e) od prašičev Dih 12*--4' 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v 
. ; . . . ; ; • . dne 10. februarja 1932. \ : 

- • u r a d n i l isJcSt 313/70 te -leta 1928. 

••' <tï*é$ 
.'••l-'4ì 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njèn 
Ш iQ zalagaj Шшт »Mfttatt« x tiuMJanij 

predstavnik in uredniki Pohar Robert. j LjubJianl. ( i^fm 
n|en ereditavniki fitm« Michalek y Ljubljani,' 



,г f a r * . , ! ? : f ; •;--•; 

°SČi USX; 

Poštnina plačana v gotovini. 

K R A L J E V I N A 

JUbl 

J U G O S L A V I J A 

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

1 3 . noe. V LJUBLJANA, dne 17. februarja 1932. Letnik III. 
V S E B 

MO.. Zakon o zadrugah državnih, uslužbencev. 
161. Uredba o velikosti nagrade dnevnicarjem civilne hiše 

Nj. Vel. kralja, glavne kontrole, državnega sveta in pisar
ne kraljevskih redov. 

162. Uredba o velikosti nagrade dnevnicarjem v resortu mini-
. • .• strstva za prosveto. , '. 
,188. Podaljšava začasnega trgovinskega aranžmana z Rumunijo. 

I N A : 
164. Popravek' k zakonu o gozdih. 
165. Razglas — navodila za čiščenje in razkuževanje hlevov, 

staj in predmetov, ki so prišli v dotiko z bolnimi ali 
sumljivimi živalmi ob živalskih kužnih boleznih, in za 
neškodljivo odpravljanje živalskih trupel. 

166. Objave p pobiranju občinskih trošarin v l$tu. 1932. 
'<< 

Uredbe osrednje vlade. 

..:;! 
160. 

;'^v. Na osnovi zakona o zadrugah državnih uslužbencev 
,ч'#-.апе 3. novembra 1931. (ki je razglašen v »Službenih 
\, ;|ÖyiüÄh« Št. 263—LXXXII z dne 10. novembra 1931. in 
:',-'?,$* je' tega dne stopil v moč), s katerim se je uredba o 
:../f|W>a,vljalnih' zadrugah državnih uslužbencev in o Zvezi 
y. SaDavljalnih zadrug državnih uslužbencev z dne 5. de-

. .^,embra 1920. z njenimi izpremembami in dopolnitvami, 

4\ 
l:,f-
et': 

»pisanimi-z uredbo z dne 12: maja 1928., izdano na 
ï|[SPYÏpooblastitve v finančnem zakonu za leto 1928./ 

: д а 9 . , potrdila kot zakon, kolikor s tem zakonom ni 
,^preihenjena ali dopolnjena (§1.), in v smislu poobla-
"?$•$'4v§.'28- tega.zak'oöa objavljam v urejeni izdaji: 

„Zakon 
o zadrugah državnih uslužbencev.* 

:;v A. Nabaviialne zadruge. 
I. Obee odredbe. 

• ; ; t-* , 

' \ii.^ ...... '.Člen 1. . 
Državni uslužbenci in vse osebje, ki služi ali dela 

V državnih uradih ali podjetjih ali ki prejema podporo 
oli- Pokojnino iz državne blagajne, smejo po odredbah 
*&• zakòtìa osnovati nabavijâlne zadruge državnih 

l^JŽbencev. člani teh zadrug sinejo biti tüdi rodbine 
j a v n i h uslužbencev (vdöve in otroci), neglede ha to 
T** .prejemajo od države pokojnino, podporo, invalidnino 

•' ;aUne. 

/•£• -:j.!i* »Službene, novine kraljeviae, Jugoslavije« z dne 

/ 

-ч To velja tudi za banovinske. uslužbence in drugo 
osebje banovin. 

Vsaka tu omenjena oseba' sme biti član samo ene 
take zadruge, razen uslužbencev, ki žive ločeno od rod
bine (žena in otroci) in ki smejo biti člani tako v kraju, 
kjer službujejo ali delajo,, kakor tudi v kraju, kjer biva 
njih/rodbina. . . 

• "• • ;.- '••. Ć l e n 2 . • 

Nabavljalne zadruge državnih uslužbencev so'cètvërè: 

1. »Zadruge državnih uslužbencev za nabavljanje 
zivile, ki jim je namen, oskrbovati, svoje zadružnike z 
živili in z ostalimi predmeti za njih osebno in hišno 
potrebo. 

Zadruge oddajajo zadružnikom živila in drugo blago 
za gotovino, brezobrestno na upanje pa po sklepu uprav
nega odbora proti pismeni osebni zavezi zadružnikovi 
ali na podstavi pismenega osebnega poroštva dveh za
družnikov ali' na podstavi prostovoljno/, postavljene pre
povedi na prejemke. Natančnejše odredbe o oddajanju 
na upanje predpiše Zveza з posebnim pravilnikom. 

Samo izjemoma, to je, „kadar je izvestnega blaga v 
zadružnem ..skladišču več, nego zadružniki povprašujejo 
po njem, sme upravni odbor to in tako blago oddajati' 
drugim zadrugam, pa tudi nezadružnikom. 

2. »Zadruge državnih uslužbencev za nabavljanje 
stanovanj«, ki jim je namen, oskrbovati svoje zadružnike 
s higienskimi stanovanji. 

3. »Zadruge državnih uslužbencev za nabavljanje 
kredita«, ki jim je namen, preskrbovati svojim zadruž
nikom poceni kredit. 

4. »Proizvajalne (Čebelarske, perutninarske in pod-) 
zadruge državnih uslužbencev«, ki jim je namen, pospe
ševati proizvodnjo, svojih Članov. • •....'.< 

V ;tein zakonu se imenujejo samo zaradi kratkoče 
prve: zadruge »nabavljalne«, druge ^stanovanjske«, trenje 
»fcr'êditne« in četrte »^roižvajaibieCi' 
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. ,-, ' .^ '- 'Clan Zveze sme biti tudi častniška zadruga v Beo-
» r ' gradu, in sicer s pravili, ki jih odobri minister za vojsko 

in mornarico 

Člen 3. 

V enem kraju se »me ustanoviti po tem zakonu samo 
ena nabavljalna zadruga iste vrste; poleg te sme poslo
vati samo še ena nabavljalna zadruga osebja državnih 
železnic, če sprejema v svoje članstvo tudi osebje s prog 
zunaj sedeža zadruge in če Zveza dovoli njeno usta
novitev. 

Vsaka nabavljalna zadruga po prvem odstavku člena 
2. sme ustanoviti na svojem sedežu več prodajalnic; z 
dovolitvijo Zveze pa sme ustanoviti prodajalnice tudi v 
drugih krajih, kjer ni nabavljal ne zadruge (izvzemši 
prodajalnico nabavljalne zadruge osebja državnih želez
nic). 

Člen 4. 

Nabavljalna zadruga se ustanavlja z deleži in z ome
jeno zavezo zadružnikov. 

Delež ne sme biti manjši od 100 dinarjev. Ob pri
stopu k zadrugi se mora vplačati najmanj desetina 
deleža, ostanek pa v devetih prihodnjih mesecih s po 
eno desetino na mesec. Nevplačani ostanek deleža se 
izterja po točki 7. člena 56. 

S pravili se lahko določi, da smejo imeti poedini 
zadružniki tudi več deležev. 

Deleži, odnosno vplačila na račun deležev, se ne 
smejo izplačevati zadružniku niti jemati v zastavo, dokler 
traja članstvo v zadrugi. 

Deleži se glase na ime ter se ne smejo prenašati na 
drugo osebo. 

Znesek, do katerega jamči vsak zadružnik za obvez
nosti nabavljalne zadruge, ne sme biti manjši od zadruž
nega deleža; za obveznosti nabavljalne zadruge proti 
Zvezi pa jamčijo njeni člani najmanj s petkratnim' zne
skom svojih deležev, če ni določeno z zadružnimi pravili 
večje jamstvo. 

Glede ustanavljanja in poslovanja vseh vrst zadrug 
predpiše upravni odbor Zveze poseben pravilnik. 

Člen 6. 

Zadruge smejo pobirati kot vpisnino od svojih Čla
nov največ do 5 dinarjev od člana. Druge pristojbine za 
vpis se ne smejo jemati. 

Člen 6. 

Vsaka zadruga mora imeti rezervni sklad, ki ee no 
sme uporabljati za nič drugega nego za pokrivanje 
izgube pri poslih, pravilno podvzetih, a в škodo dokon
čanih. 

Ce bi zadruga prestala, se mota njen preostali 
rezervni sklad izročiti >Zvezi nabavljalnlh zadrug držav
nih uslužbencev« (>Savezu nabavljačkih zadruga držav
nih službenika«), ki ga čuva in pomnožuje z obrestmi, 
če pa se osnuje v istem kraju istovetna zadruga, ga 
izroči tej zadrugi za njen rezervni sklad. 

Ce se v desetih letih ne ustanovi taka zadruga, pre
ide rezervni sklad v last Zveze za pontoožitev njenega 
reaecmega sklada, 

Člen 7. 

Prebitek, ki se pokaže potem, ko je občni zbor ob 
koncu poslovnega leta odobril bilanco, se razdeli tako-le: 

1. Odstotek, ki se določi s pravili za rezervni sklad, 
ne sme biti pri nahavljalnih in kreditnih zadrugah manjši 
od 30%, pri stanovanjskih zadrugah pa ne manjši oi 
50%. 

Će doseže rezervni sklad nabavljalne zadruge znesek 
1000 dinarjev na zadružnika, se sme ta odstotek znižali 
do 10%, vendar se mora tedaj zvišati odstotek po točki 
6. vsaj za 10%; pri stanovanjskih in kreditnih zadrugah 
se ta odstotek ne sme znižati. 

2. Odstotek, ki se določi s pravili, za pokojninski 
sklad uslužbencev zadruge (najmanj 1%); za zadružne 
uslužbence smejo zadruge v sporazumu z Zvezo ustano
viti/pri Zvezi skupen pokojninski sklad, ki se ppravlja 
po posebnem pravilniku, ki ga predpiše upravni odbor 
Zveze. 

8. Odstotek, ki se določi s pravili za nagrade uprav
nemu in nadzorstvenemu odboru (največ do 5%). 

4. Odstotek, ki se določi s pravili za nagrado zadruž
nim uslužbencem (največ do 5%). 

5. Odstotek, ki se določi pri kreditnih in stanovaj-
skih zadrugah s pravili za sklad za dvomljive terjatve. 

8. Odstotek, ki se s pravili določi: a) za razne sploš
ne kulturne in humanitarne namene (vsaj 1%) in b/ 
za razne gospodarske, prosvetne in humanitarne namene 
v korist članov zadruge (vsaj 2%). ' 

7. Pri zadrugah za nabavljanje živil se vrne, če 
občni zbor tako sklene, ostanek zadružnikom sorazmer
no z nabavami, izvršenimi pri zadrugi, če so svoj delež 
popolnoma vplačali, dotlej pa. se pripiše vplačanemu 
delu deleža. 

8. Pri kreditnih zadrugah se smejo od ostanka odo
briti obresti na deleže zadružnikov, če občni zbor tako 
sklene, največ v višini eskomptne mere Narodne banke, 
vendar né več kot 5%. Zadruge za nabavljanje živil in 
stanovanj nikakor ne smejo odobriti obresti na deleže 
zadružnikov. 

9. Pri stanovanjskih in kreditnih zadrugah se upo
rabi ostanek za povečanje sklada za dvomljive terjatve 
in za druge sklade s, socialno-humanitarnim namenom 
v smislu sklepa občnega zbora. Za isti namen se uporabi 
ostanek dobička pri kreditnih zadrugah in zadrugah z* 
nabavljanje živil, če ne odobri občni zbor razdelitve 
ostanka po točki 7., odnosno po točki 8., ali če je Se 
ostanka tudi po tej razdelitvi po točkah 7. in 8. 

II. Ustanovitev zadruge. 
• / 

Člen 8. ' 

Ustanavljanje zadruge se sme pričeti, če se v ta 
namen združi najmanj deset osèb iz člena 1. tega zakona* 

Člen 9. 

Za ustanovitev zadruge ni treba nikakršne prede 
lodne dovolitve. 

Vsaka zadruga mora imeti svoja pravila, Ц morti? 
obsegati: 

1. firmo in sedež zadruge; :'•' 
2. predmet poslovanja; 

' 8. pogoje za sprejemanje' zadružnikov In določb* • 

•Vval 
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4. določbe o tem, koliko in kdaj mora vsak zadruž
nik prispevati k zadrugi kot svoj delež in kako jamčijo 
zadružniki za obveznosti zadruge; 

5. določbe o sestavi in pr.egledu bilance (letnega 
računa) in o razdelitvi dobička; 

6. določbe o sklicu in področju občnega zbora; 
7. določbe o tem, koliko zadružnikov je treba za 

Polnoveljavno sklepanje na občnih zborih; 
8. določbe o volitvi in obnovitvi upravnega in nad

zornega odbora, kakšne so njiju pravice in dolžnosti, 
kako se nadzira njiju poslovanje, kako se nastavljajo 
uslužbenci zadruge; 

9. kako se objavljajo sklepi zadruge. 

1 Člen 10. 

Cim se zadruga ustanovi, mora n]en upravni odbor 
Pristojnemu sodišču prve stopnje (trgovinskemu sodišču) 
Podati prijavo, da se zadruga vpiše v zadružni ali, kjer 
takega ni, v trgovinski register. Tej prijavi je treba 
Priložiti: 

1. pravila zadruge, ki jih podpiše vsaj deset zadruž
nikov, v dveh izvodih; ' 

2. prepis zapisnika o volitvi upravnega in nadzor
stvenega odbora. 

Pri tej priliki se morajo člani upravnega odbora 
svojeročno podpisati pred sodiščem ali mu poslati svoje 
Podpise, overovljene po pristojnem obAastvu. 

Člen 11. 

Sodišče mora izdati odlok o vpisu zadruge v register 
in ga priobčiti ustanoviteljem zadruge najkesneje v treh 
dneh od dne, ko so mu bila pravüa predložena. Ko so-
dižče pravila odobri, overovi en ffvod, označi na njem, 
da je zadruga vpisana v register, in ga vrne upravnemu 
odboru. 

Druge listine ostanejo pri sodišču. 

Člen 12. 

Sodišče objavi v >Službenih novinali«, da je zadruga 
vPisana v register. 

V tej objaYi se morajo označiti: 
1. firma in sedež zadruge; 
2. predmet poslovanja} 
3-. višina deležev in odgovornosti; 
4. ime predsednikovo in imena članov upravnega 

odbora; 
5. kako se objavljajo sklepi zadruge. 

Člen 13. 

•_ Zadruga obstoji pravno šele potem, ko je pri sodišču 
vPisana,v zadružni (trgovinski) register. 

Cien 14. ' 

' K o sodišče pravila potrdi, mora vsakdo, ki pristopi 
zadrugi, podati pismeno izjavo. 

Ce je oseba nepismena, mara podati izjavo pred 
••etopniki zadruge vpričo dveh pismenih grajânov. 

. Pri zadrugi se mora voditi seznamek vseh zadruž-
^*°У. ki Je vsakomur na vpogled. V seznamku se mora 
g a s i t i : dan sprejema v zadrugo, število podpisanih 

'***««*, teOi ko fe JaanstïO prestalo. 

Za dolg zadruge Zvezi jamčijo tudi tisti zadružniki, 
od katerih zadruga iz katerihkoli razlogov nima pismene 
izjave (pristopnice) v' smislu tega člena, če so vplačali 
vpisnino in delež. Ce teh pismenih izjav (pristopnic) ni, 
odgovarjajo za to člani upravnega odbora materialno 
neomejeno. 

Člen 15. 

Zadruge smejo izpremeniti svoja pravila samo v 
mejah tega zakona in po predhodnem pristanku uprav
nega odbora Zveze. 

Vsaka izprememba pravil se mora prijaviti zaradi 
vpisa v register. Tej prijavi je priložiti dva prepisa 
sklepa o izpremembi pravil. 

Sodišče overovi en prepis, označi na njem, da je 
izprememba vpisana v register, in ga vrne upravnemu 
odboru. 

Druge listine ostanejo pri sodišču. 
Sodišče objavlja te izpremembe in dopolnitve v 

^Službenih novinah« samo, če se z njimi izpreminjajo 
odredbe člena 12. tega zakona. 

Noben sklep o izpremembah in dopolnitvah pravil 
nima pravne veljavnosti, dokler se ne vpiše v register. 

Vsaka izprememba članov upravnega odbora se mora 
prijaviti sodišču radi vpisa v register. 

' • Člen 16. 

Kdor pristopi kot zadružnik k zadrugi, jamči rudi za 
njene prejšnje obveznosti 

III. Organi zadruge. 

Člen 17. 

Vsaka zadruga mora imeti svoj upravni in nadzor
stveni odbor. 

Člani obeh teh odborov morajo biti zadružniki. 

Člen 18. 
Upravni odbor sestoji iz najmanj treh članov, ki jih 

izvoli občni zbor izmed zadružnikov.'Predstavlja in pol
noveljavno zastopa zadrugo pri sodišču in zunaj sodišča. 

Ce bi se število članov upravnega odbora zmanjšalo 
tako, da ne bi mogel sklepati, mora nadzorstveni odbor 
sklicati občni zbor, ki popolni izpraznjena mesta, in sicer 
najpozneje v desetih dneh. 

Člen 19. 
Občni zbor zadružnikov ima pravico vsak čas zame^ 

njati Člane upravnega in nadzorstvenega odbora. Za tak 
sklep je treba navzočnosti najmanj polovice vseh zadruž
nikov, za sklep pa morajo glasovati tri četrtine navzočnih 
zadružnikov. 

Člen 20. 
Upravni odbor podpisuje zadrugo tako, kakor je to 

določeno v pravilih. 
Člen 21. 

Za legitimiranje upravnega odbora zadošča zapisnik 
o občnem zboru. ' • 

Člen 22. 
Upravni odbor sme samo toliko zavezovati zadrugo, 

kolikor je za to gooblažčen po pravilih in sklepih občne
g a г ћ о д 
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Ker pa s svojim podpisom polnoveljavno zaveže 
zadrugo, je le ta proti drugim osebam zavezana tudi, če-
upravni odbor meje svoje pravice glede zavezovanja 
zadruge prekorači. 

Člen 23. 
Upravni odbor mora skrbeti za pravilno voditev 

poslovnih knjig, ki so zadrugi potrebne. Knjige potrjuje 
nadzorstveni odbor. 

Upravni odbor objavi najpozneje v enem mesecu po 
zboru bilanco za minulo poslovno leto, število zadružni
kov, kolikor jih je bilo ob začetku tega leta, število 
zadružnikov, ki so med letom pristopili k zadrugi in ki 
so izstopili iz nje, bili izključeni ali umrli, število za
družnikov, kolikor jih je bilo ob koncu istega leta, kakor 
tudi celokupno število podpisanih in vplačanih deležev 
vseh zadružnikov. 

Člen 24. 
V imenu zadruge prisega oni član uprave ali usluž

benec zadruge, ki je v imenu zadruge sklenil posel, 
zaradi katerega je spor. 

Člen 25. 
Člani upravnega odbora so zadrugi z vso svojo imo

vino solidarno odgovorni za škodo, ki bi nastala iz njih 
nezakonitega ali nepravilnega poslovanja. 

Ta odgovornost ne zadeva onega člana upravnega 
odbora, ki je takoj prigovarjal sklepu in odredbi odbora 
in nadzorstvenemu svetu pismeno protest vročiL 

Člen 26 
Nadzorstveni odbor sestoji najmanj iz treh članov, 

ki jih voli občni zbor. 
Člani nadzorstvenega odbora ne smejo biti istočasno 

člani upravnega odbora niti jih ne smejo zastopati. Tudi 
ne smejo kot uradniki voditi zadružnih poslov. 

Samo v primeru člena 29. tega zakona sme nadzor
stveni odbor odrejati poedine svoje člane, da nadome
ščajo člane upravnega odbora. Za ta čas in dokler se jim 
ne da razrešnica, ne smejo zastopniki izmed članov nad
zorstvenega odbora izvrševati svoje dolžnosti v nadzor
stvenem odboru. • 

če član upravnega odbora izstopi iz tega, ne sme 
biti izvoljen za člana nadzorstvenega odbora, dokler kot 
Član upravnega odbora ne dobi razrešnica 

Člen 27. 
Nadzorstveni odbor mora nadzirati vse postopanje 

upravnega odbora, preizkušati bilanco in predloge o po
razdelitvi dobička ali izgube in o vsem pismeno poročati 
občnemu zboru. 

Člen 28. 
Član upravnega odbora se sme zavezati nasproti za

drugi kot dolžnik samo po odobritvi nadzorstvenega 
odbora. 

Člani upravnega in nadzorstvenega odbora kakov 
tudi zadružni uslužbenci ne smejo biti poroki za obveze 
zadružnikov proti zadrugi. 

• člen 29. 
Nadzorstveni odbor Je upravičen poedine člane 

upravnega odbora kakor tudi ves odbor odstraniti od 
dolžnosti. V tem primeru mora nadzorstveni odbor Še 
isti dan sklicati občni zbor in mu jgoročati д xseb, nepra

vilnostih, ki jih je zasledil v poslovanju odstranjenih 
članov upravnega odbora. 

Dokler se občni zbor ne sestane, odredi nadzor
stveni odbor izmed sebe osebe, ki začasno izvršujejo 
dolžnosti odstranjenih članov upravnega odbora. 

Člen 3.0. 

Člani nadzorstvenega odbora so zadrugi osebno in 
z vso svojo imovino solidarno odgovorni za škodo, ki bi 
nastala iz nezakonitega ali nepravilnega izvrševanja njiQ 

dolžnosti. 
člen 31. 

Če občni zbor spozna, da je treba člane upravnega 
odbora tožiti, vloži tožbo in zastopa zadrugo nadzor
stveni odbor. 

Če pa spozna občni zbor, da je treba tožiti člane 
nadzorstvenega odbora, vlože tožbo in zastopajo zadrugo 
pooblaščenci, ki jih izvoli občni zbor. 

Člen 32. 
Občni zbor zadružnikov razpravlja o vseh vpraša

njih, ki se tičejo zadruge in zadružnih poslov, preizkuša 
bilanco in predloge o razdelitvi čistega dobička in po
kritju izgube, pregleduje vse poslovanje zadruge, sklepa 
o poslih, ki naj se šele podvzamejo, odloča o izpremem-
bah in dopolnitvah v pravilih in o prestanku zadruge. 

Na občnem zboru ima vsak zadružnik pravico samo 
do enega glasu in tak glas mora uporabiti osebno. 

Če se sklepa o razrešnici, ki jo je treba dati temu 
ali onemu zadružniku, ali če se sklepa, da se ta ali oni ; 

zadružnik toži pri sodišču, ŝe zadružpik, ki se ga to tiče, 
ne sme udeleževati lega sklepanja niti ne sme glasovati. 
To velja tudi za skrepe, ki se tičejo sklepanja pravnega 
posla z enim ali drugim zadružnikom. 

Razrešnica občnega zbora glede poslovanja in raču
nov ne velja glede materialne odgovornosti upravnega 
in nadzorstvenega odbora za škodo, ki nastane iz nju
nega protizakonitega ali nepravilnega poslovanja, č e 

ugotovi revizor Zveze naknadno tako škodo. 

Člen 33. 

V zadrugah z najmanj 500 zadružniki se sme dolo" 
citi s pravili, da tvorijo občni zbor delegati, ki jih izvo
lijo zadružniki izmed sebe po sekcijah, katere se po
drobneje določajo s pravili. Vsak zadružnik sme biti član 
samo ene sekcije. Delegati se izvolijo do konca febru
arja vsakega drugega leta; ta izvolitev velja za vse občne 
zbore do nove volitve delegatov. 

Število delegatov se določa s pravili. 

. ' Člen 34. 

Občni zbori so redni ali izredni. 
Redni občni zbor, ki mora preizkusiti letni račun, 

skliče upravni odbor po koncu vsakega leta, a najkesneje 
v prvih treh mesecih prihodnjega leta, in sicer na se
dežu zadruge. 

Če upravni odbor ne bi sklical rednega občnega 
zbora v določenem roku, ga mora sklicati nadzorstveni 
odbor najkesneje v desetih dneh po preteku tega rok^ 
Če bi tudi on ne storil tega, sme ena desetina zadruž
nikov zahtevati od pristojnega sodišča dovolitev« fa 
skliče občni zbor. V tem primeru se mora v. poeivu nf 
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občni zbor izrecno povedati, da se občni zbor sklicuje z 
dovolitvijo sodišča. 

Izreden občni zbor se skliče, kadarkoli je treba. 
Sklicuje ga upravni odbor. Neodložno se mora sklicati, 
če to zahteva nadzorstveni odbor ali ena desetina za
družnikov. Ta zahteva se predloži upravnemu odboru 
Pismeno s podpisi onih, ki zahtevajo, da se sklici občni 
zbor. V zahtevi se morajo označiti vzroki, iz katerih se 
zahteva sklic občnega zbora. 

Če upravni odbor ne ugodi tej zahtevi v desetih 
dneh, sme nadzorstveni odbor sam sklicati občni zbor, a 
desetina zadružnikov sme zahtevati tudi od sodišča do
volitev, da skliče občni zbor. 

Člen 35. 

Občni zbor se skliče tako, kakor je to določeno v 
Pravilih, a vselej najmanj 15 dni pred njegovim se
stankom. 

V pozivu se mora priobčiti dnevni red, dan, ura in 
kraj sestanka. 

Sklepi občnega zbora o vprašanjih in predlogih, ki 
niso objavljeni v dnevnem redu, ne veljajo, razen sklepa 
0 Vodstvu občnega zbora in o sklicu drugega občnega 
zbora, kakor tudi ne v primeru, označenem v členu 19. 

Člen 36. 

Na občnem zboru se vodi seznamek zadružnikov, ki 
8 0 prišli na občni zbor, in zapisnik o delu občnega zbora. 
?nega in drugega overavljajo oni, ki so po pravilih po
r a š č e n i za to. Seznamek se mora priložiti zapisniku o 
°bčnem zboru. Zapisnik o občnem zboru se hrani v ar-
Jtivu zadruge in se daje na vpogled vsakemu zadružniku, 
*i to zahteva. 

Člen 37. 
Bilanca se mora najmanj za pet dni pred sestankom 

občnega zbora razgrniti zadružnikom na vpogled v lo
kalu zadruge ali na drugem primernem kraju, ki mora 
biti v pozivu na občni zbor označen. 

V 30 dneh po zborovanju občnega zbora mora po
dati zadruga Zvezi prepis zapisnika o občnem zboru, 
Prepis bilanc in vseh računskih prilog k bilanci. 

Člen 38. 

Občni zbor določa skupno vsoto, do katere se sme 
zadruga zadolžiti. 

Člen 39. 

Zoper sklep občnega zbora, ki nasprotuje temu za
konu ali pa pravilom, se sme vložiti pritožba pri pristoj
nem sodišču in zahtevati, da se razveljavi. Pritožba se 
sme vložiti samo v osmih dneh. Pritožiti se sme razen 
Upravnega odbora samo oni zadružnik, ki je bil na 
°bcnem zboru in ki je zoper ta sklep vložil protest in 
zahteval, da se to v zapisniku zaznamuje. 

O pritožbi odloča sodišče, ne da bi odredilo narok, 
a Podstavi zapisnika o občnem zboru. 

Sodna odločba je izvršna. 

. JY- 0 izstopanju poedinih zadružnikov iz zadruge. 

. & • 

VsaK za; 

Člen 40. 

idružnik sme izstopiti iz zadruge, kadar hoče, 
je predhodno poravnal zadrugi svoje, dolgove in 

Pravnemu odboru pismeno priobčil svoj izstop. Pri sta

novanjskih zadrugah mora prijaviti svoj izstop vsaj leto 
poprej. Glede jamstva za obveznosti in glede obračuna 
deleža in dobička je postopati po členu 42. 

Člen 41. 

Upravni odbor sme odvzeti zadružniku, ki dela zo
per koristi zadruge, za izvesten čas izvrševanje članskih 
pravic ali pa ga izključiti iz članstva zadruge. Če se 
ugotovi, da je zadružnik trgoval z blagom, ki ga je na
bavil pri nabavljalni zadçugi v lastnosti člana (a ne po 
členu 2., točki 1., poslednjem odstavku), ga mora uprav
ni odbor izključiti iz članstva. Natančnejše odredbe o iz
ključitvi in odvzemu članskih pravic se določijo z za
družnimi pravili. 

Zoper odločbo upravnega odbora se sme zadružnik 
pritožiti na redni letni občni zbor, razen če je bil iz
ključen zbog nedovoljenega trgovanja z blagom, ki ga je 
nabavil pri nabavljalni zadrugi. 

Člen 42. 
Oseba, ki neha biti član zadruge, jamči za tiste ob

veznosti zadruge, ki so nastale do konca računskega leta, 
v katerem je nehal biti član zadruge. Odgovornost za ob
veznosti umrlih članov preide na njih pravne naslednike. 
Jamstvo prestane po preteku še dveh naslednjih poslov
nih let. Če preide v tem času zadruga v likvidacijo ali 
pride v stečaj, velja jamstvo še naprej. 

,Na podstavi bilance za to računsko leto se jim delež 
in dobiček izplača v 15 dneh po odobritvi bilance. Za ta 
čas se jim ne sme izplačevati. 

Člen 43. 

Če zadružnik zaradi premestitve izpremeni stanova-
lišče, pošlje zadruga, katere član je bil do tedaj, njegov 
delež zadrugi, ki je pristojna za kraj, kamor je preme
ščen. Definitivni obračun, t. j . izplačilo dobička ali po
vrnitev izgube se izvrši 15 dni po odobritvi letnega ra
čuna za to računsko leto, in sicer po zadrugi, ki ji je bil 
delež poslan. 

To ne velja za stanovanjske in kreditne zadruge. 

Člen 44. 

Oni zadružnik, ki prestane biti državni uslužbenec 
(aktiven ali upokojen), prestane že s tem biti član za
druge. 

V. 0 prestanku zadruge. 

Člen 45. 
Zadruga prestane: 
1. če občni zbor to sklene; 
2. če sodišče to sklene; 
3. če se zoper njo otvori stečaj; 
4. če se število zadružnikov zniža pod deset. 

Člen 46. 

Sklep občnega zbora o prestanku zadruge ne velja, 
dokler želi deset zadružnikov, da se naâaljuj poslovanje. 
Če pa izgubi zadruga več kot polovico svoje imovine, 
sme občni zbor skleniti s prosto večino, da zadruga pre
stani, in ta sklep je polnoveljaven. 

Člen 47. 

Če >Zveza naHavljalnih zadrug državnih" usîuzT>en-
cev.« zadruge де sprejme s svoje kolo ali 5e jo izključi. 
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se o tem obvesti pristojno sodišče, ki odredi likvidacijo 
zadruge. 

Člen 48. 
Čim se po bilanci pokaže, da je izgubljeno toliko za

družne imovine, da to, kar zadruga ima, ne more po
kriti njenih dolgov, mora upravni odbor o takem stanju 
takoj obvestiti sodišče, da se otvori stečaj, in Zvezo, da 
se ve ravnati, ali pa sklicati izredni občni zbor, da odloči 
o izravnavi izgube. Če občni zbor ne usvoji predloga o 
izravnavi izgube, kolikor ta presega vsoto rezervnega 
sklada, se predloži omenjeno poročilo o stečaju v tem 
primeru naslednjega dne po občnem zboru. 

Zadruge morajo sestavljati tudi polleten računski 
izkaz in ga v svojih prostorih razgrniti v pogled svojim 
zadružnikom. 

Člen 49. 
Če se število zadružnikov zniža pod deset, mora 

upravni odbor ali oni, ki izvršujejo voljo zadružnikov, 
o tem takoj obvestiti pristojno sodišče, ki odredi likvi
dacijo zadruge. Prav tako morajo obvestiti o tem takoj 
tudi Zvezo, da se ve ravnati. 

Člen 50. 

Če zadruga prestane po točkah 1., 3. ali 4. člena 45. 
tega zakona, mora upravni odbor o tem neodložno obve
stiti sodišče, ki to takoj vpiše v register. Sodišče isto
časno objavi ta prestanek enkrat v »Službenih novinah* 
in pozove upnike zadruge, naj svoje terjatve priglase pri 
zadrugi najkesneje v šestih mesecih od dneva objave. 

Člen 51. 

Za izvršitev likvidacije določi občni zbor zadruge 
poseben odbor likvidatorjev najmanj iz treh oseb. 

Če občni zbor tega ne stori, jih določi sodišče na 
predlog najmanj ene desetine zadružnikov. 

Če je likvidatorje določil občni zbor, jih sme občni 
zbor tudi zamenjati vsak čas, če ne izvršujejo poslov 
pravilno. 

Če je likvidatorje določilo sodišče, jih tudi ono lahko 
vsak čas zamenja. 

Čim se izvolijo in določijo likvidatorji, prestane 
upravni odbor poslovati, nadzorstveni odbor pa še na
dalje nadzira likvidacijske posle. . 

Poslovanje likvidatorjev nadzira tudi Zveza, ki sme 
ob nerednem opravljanju poslov zahtevati, naj se skliče 
občni zbor radi izvolitve novih likvidatorjev. Če občni 
zbor temu ne ustreže ali če je likvidatorje postavilo so
dišče, lahko Zveza zahteva od sodišča, naj postavi druge 
likvidatorje. 

Kadarkoli mora zadruga likvidirati in je Zveza njen 
edini upnik (razen njenih članov glede deležev), morajo 
izročiti likvidatorji' v 14 dneh po njih sodni protokolaciji 
vso imovino zadruge Zvezi in Zveza sama izvrši likvida
cijo; s to izročitvijo imovine Zvezi prestane dolžnost li
kvidatorjev in nadzorstvenega odbora. 

Člen 52. 
Nadzorstveni odbor mora določene likvidatorje pri

javiti pristojnemu sodišču najkesneje v treh dneh, da se 
vpišejo v register. Likvidatorji podpišejo osebno pred 
sodišČerh svoja imena ali pa mu pošljejo svoje podpise, 
overovljene po pristojnih oblastvih. 

Imena likvidatorjev mora nadzorstveni odbor vselej 
objaviti, ' 

Člen 53. 

Likvidatorjem je dolžnost: 
1. da končajo tekoče posle, da izpolnijo obveznosti 

prestale zadruge, izterjajo njene terjatve in njeno imo
vino pretvorijo v denar; 

2. da objavljajo vsake tri mesece poročilo o svojem 
delovanju, po končani likvidaciji pa tudi priobčijo uspeh 
vsega poslovanja. 

Likvidatorji smejo prodati zadružno imovino samó 
na javni dražbi ali na borzi. 

Odredbe členov 20., 21., 22., 23., 24., 34. in 35. tega 
zakona veljajo tudi za likvidatorje. 

Člen 54. 
Ko se ugodi vsem zadružnim upnikom in se izpla-

' čajo vsi dolgovi, se to, kar ostane, vloži v rezervni sklad. 

' Člen 55. 
Likvidatorji, ki postopajo zoper odredbe členov 52-

in 53. tega zakona, so osebno in solidarno z vso svojo 
imovino odgovorni zadrugi, če bi iz takega njih delo
vanja izvirala kakršnakoli škoda za zadrugo in njen» 
upnike. 

Ta odgovornost zadeva tudi člane nadzorstvenega 
odbora, če so likvidatorji z njih vednostjo ravnali zoper 
odredbe členov 52. in 53. tega zakona, pa niso oni ukre
nili ničesar, da bi se bilo preprečilo takšno poslovanj© 
likvidatorjev. 

Po končani likvidaciji se knjige in spisi zadruge i» 
poslednjih desetih let pa do prestanka zadruge izroča 
Zvezi nabavljalnih zadrug državnih uslužbencev v Beo
gradu, da jih hrani deset let. 

Zadružniki ali njih pravni nasledniki kakor tudi 
zadružni upniki smejo vsak čas pregledati te knjige 
in spise. 

Člen 56. 
1. Zadruge se ne smejo zadolževati zunaj Zveze 

brez predhodne odobritve njenega upravnega odbora. 
Zadruge, ki dobivajo kredite cd Zveze, morajo odkazovati 
Zvezi svoje prebitke v gotovini. Natančnejše odredbe o 
tem kakor tudi o dajanju posojil zadrugam in zadni*" 
nikom predpiše upravni odbor Zveze s pravilnikom ° 
dajanju posojil (o kreditiranju). 

2. Obresti za posojila (kredite), ki jih odobri Zveza 
zadrugam, določa upravni odbor Zveze; obresti ne sme
jo biti manjše od 4% na leto; samo občni zbor Zveze 
sme te obresti znižati, in to samo, da se vzdrži zadruga» 
in na predlog upravnega odbora Zveze. 

Upravni odbor Zve^e sme zviševati poedinl zadrugi 
obresti za posojilo, če se zadruga z dovoljenim kreditom 
preskrbi drugje z blagom, ki ga proizvaja Zveza v last
nem podjetju. 

Kdaj in koliko smejo pobirati zadruge kot obresti 
za obveznosti zadružnikov, določi upravni odbor Zveze 
s pravilnikom o dajanju posojil. 

3. Posojila (krediti), ki jih odobri Zveza zadrugam 
v blagu ali gotovini, se morajo zavarovati z menico do
tičnih zadrug- Razen tega služijo blago nabavljalnih z*' 
drug in njih terjatve proti članom kot zastava Zveri 
za njene terjatve. Pri stanovanjskih zadrugah morajo 
biti ta posojila tudi še hipotekarno zavarovana na prveii» 
mestu v prid Zveze na nepremičnih objektih, "zadrug 
ali na tistih^ za katere so ee ta posojila porabila, 0& 
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kreditnih zadrug sme zahtevati upravni odbor Zveze 
• tudi druga zavarovanja (hipoteke, vrednostne papirje, 

taenice članov za posojila zadruge, odstop terjatev iz 
Prepovedi na službene prejemke zadružnikov, žiro čla
nov upravnega in nadzorstvenega odbora in dr.). 

4. Če smatra Zveza to za potrebno, sme postaviti 
pri vsaki zadrugi svojega poverjenika, ki nadzira poslo
vanje zadruge. Poverjenik ima pravico in dolžnost, da 
ustavi izvršitev sklepov upravnega odbora, o katerih 
smatra, da so škodljivi koristim Zveze ali zadruge; o tem 
mora Zvezo takoj obvestiti. Tak sklep sme zadruga iz
vršiti, 5e ga Zveza v 14 dneh ne izpremeni ali raz
veljavi. 

Stroške za poverjenika trpita Zveza in zadruga vsaka 
po polovici. 

5. Če smatra Zveza na podstavi pismenega poročila 
revizorjevega ali sicer za potrebno, da se sklici izredni 
občni zbor zadruge, naloži upravnemu odboru zadruge, 
naj ga skliče v določenem roku in z določenim dnevnim 
redom. Če ne bi upravni odbor postopal po tej zahtevi, 
«kliče občni zbor Zveza sama. 

V teh primerih znaša rok za sklicanje občnega zbora 
15 dni. Ta občni zbor si izvoli za predsednika zadruž-

. ndka, ki ni član niti upravnega niti nadzorstvenega 
odbora. 

Na tem obenem zboru prečita pooblaščenec Zveze 
poročilo revizorjevo, odnosno odlok upravnega odbora 

'• Zveze. 
i. Ce ne bi občni zbor sklenil primernih ukrepov za 
^zavarovanje koristi Zveze, zadruge in zadružnikov, sme 
"Zveza zadrugo iz svojega članstva izključiti. 

6. Ob likvidaciji ali stečaju in če Zveza po podatkih, 
e katerimi razpolaga, ugotovi, da se z imovino zadruge 
ne morejo kriti vse njene terjatve, zahteva takoj, da se 

' glede dotične vsote realizira jamstvo zadružnikov po 
Členu 4., in sicer takó, da se postavi prepoved na sluz-

„bene prejemke vsakega zadružnika do višine, ki jo do
voljuje zakon o civilnih uradnikih- . 

Te prepovedi izvrše brez plačila takse na podstavi. 
neposrednega zaprosila Zveze tista državna in samo-. 

\ spravna oblastva, ki uslužbencem službene prejemke 
likvidirajo, odnosno izplačujejo; tako pobrane vsote po
šljejo dotična oblastva brez odbitka takse za priznanico 
'vfcak mesec Zvezi po čekovnem računu Zveze pri poštni 
nranilnici. Zveza sme to izterjavo izvršiti tudi iz druge 
«novine zadružnikov, odnosno njih pravnih naslednikov, 

'toda samo po redni izvršilni poti. 
7. Za svoje terjatve proti zadružnikom sme tudi 

aadnuga v vsakem primeru zahtevati zavarovanje in 
poravnavo iz službenih prejemkov zadružnikov na isti 

'način pri istih obastvih in z istimi pravicami, določe
nimi v predhodni (6.) točki. ' 
. Ista pravica pripada tudi Zvezi za poravnavo vseh 
terjatev, ki jih je zadruga odstopila Zvezi. 

B. Zveza nabavi jalnih zadrug. 

VI. OMe odredbe. 

Člen 57 
Vse zadruge, ustanovljene po tem zakonu, morajo 

Pristopiti k >Zvezi nabâvljalnih zadrug državnih usluž-
^w»eev< e sedežem v Beogradu. Zadrugo, ki v treh me-
^ i h bd dne ustanovitve ne pristopi k Zvezi, sodišče na 
V«KQZveze, razjpueti, V 
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Istotako smejo pristopiti k tej Zvezi one nabavljalne 
ali konsumne, stanovanjske in kreditne zadruge držav
nih uslužbencev, ki so bile ustanovljene pred tem zako
nom, če spravijo svoja pravila s tem zakonom v sklad, 
vendar s pogojem, določenim v členu 3. 

Člen 58. 
Zveza se ustanavlja z deleži in z omejeno zavezo 

zadrug. 
En delež ne sme biti manjši od 500 Din; vsaka za

druga mora na vsakih sto svojih zadružnikov podpisati 
najmanj en delež. 

Sprejeta zadruga jamči Zvezi še najmanj za dvakrat 
toliko, kolikor znaša seštevek vsote vseh njenih deležev, 
tako za prihodnje obveznosti Zveze kakor tudi za obvez
nosti, ki jih je Zveza prevzela na se, preden je zadruga 
pristopila k Zvezi. 

Člen 59. 
Zvezi je naloga: 
1. da združi v eno kolo vse zadruge državnih usluž

bencev, ustanovljene po tem zakonu; 
2. da skrbi za ustanavljanje novih zadrug na pod

stavi tega zakona; 
3. da po posebnih revizorjih pregleduje in nadzira 

poslovanje in stanje svojih zadrug; 
4. da nabavlja živila in vse. drugo, česar je treba za 

poslovanje njenih zadrug zaradi občega oskrbovanja za
družnikov; 

5. da začne, če se pokaže prilika, tudi sama proiz
vajati poedina živila in da zaradi tega ustanavlja delav
nice, tvornice in temu podobno; 

6. da sprejema hranilne vloge zadružnikov in neza-
družnikov; 

7. da otvarja svojim zadrugam kredite, da podpira s 
kreditom gradnje in nakupe stanovanj zadrug in da sa
ma zida zadružne domove za stanovanje in za druge 
namene zadrug in uradniških naprav; 

8. da organizira zavarovanje med zadružniki svojih 
zadrug. 

9. da organizira tudi druge vrste skrbstva za pod
poro v starosti, onemoglosti itd. zadružnikov; v ta na-
mon ustanavlja in postavlja bolniško-posmrtne naprave 
za državne uslužbence (zadružnike), okrevališča, domove 
za vzgajanje in negovanje vdov in sirot zadružnikov in 
podobne naprave; 

10. da proti vsakomur predstavlja in zoper vsakogar 
brani koristi svojih zadrug; 

11. da organizira zadružno propagando in zadružno 
naobrazbo. 

Člen 60. 
Zveza sme zaradi započetka ali udejstvovanja po-

edinih svojih namenov stopiti v sporazum ali v zajedni
co s poedinimi ali z vsemi zadružnimi zvezami v kralje
vini Jugoslaviji. 

Istotako sme Zveza skupno s poedinimi ali z vsemi 
zadružnimi zvezami ustanavljati tudi posebne zadružne 
naprave. 

Člen 61. 
Zveza se lahko ustanovi, če se v ta namen združijo 

najmanj trije zadružniki, prestane pa šele potem, ko se 
število njenih zadrug zniža pod tri. 

Člen 62. 
Zveza mora imeti svoja pravila, JU morajo obsegati: 
1. firmo in sedež Z veze j 
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2. predmet poslovanja; 
3. pogoje za sprejemanje novih zadrug in določbe 

o prestanku članstva; 
4. določbe o tem, koliko- in kdaj mora vsaka za

druga prispevati k Zvezi kot svoj delež in kako zadruge 
jamčijo za obveznosti Zveze; 

5. določbe o sestavi in pregledu bilance in poraz-
deHh'i dobička; 

6. določbe o sklicevanju občnih zborov, overavljanju 
sklepov občnega zbora in področju občnega zbora; 

7. določbe o tem, koliko zadružnikov je potrebno za 
polnoveljavno sklepanje na občnem zboru; 

8. določbe o volitvi upravnega in nadzorstvenega 
odbora, koliko oseb sestavlja upravni in koliko nadzor
stveni odbor, kakšne so njih pravice in kakšne dolžno
sti, kako se nadzira njih poslovanje; 

9. določbe o tem, kako se nameščajo uslužbenci 
Zveze; 

10. določbe o tem, kako se objavljajo sklepi Zveze. 

Člen 63. 

Čim se Zveza ustanovi, mora njen upravni odbor 
predložiti prvostopnemu sodišču za mesto Beograd pri
javo za vpis zadruge v zadružni register. Tej prijavi se 
morajo priložiti: 

1. pravila Zveze, ki jih podpišejo zastopniki zadrug, 
ki so Zvezo ustanovile; 

2. prepis zapisnika o volitvi upravnega in nadzor
stvenega odbora. 

Pri tej priliki se morajo podpisati člani upravnega 
odbora svojeročno pred sodiščem ali pa mu poslati svoje 
podpise, overovljene po pristojnem oblastvu. 

Sodišče mora odločiti o" vpisu Zveze v register in 
odločbo priobčiti ustanoviteljem Zveze najpozneje v treh 
dneh, ko se mu pravila predlože. Ko sodišče pravila 
odobri, overovi en izvod, označi na njem, da je Zveza 
vpisana v register, in ga vrne upravnemu odboru. 

Druge listine ostanejo pri sodišču. 

Člen 64. 

Predpisi členov 12., 13. in 16. zakona veljajo tudi za 
Zvezo. 

* VII. Organi Zveze. 

Člen 65. 

Zveza mora imeti upravni in nadzorstveni odbor. 
Člani teh odborov morajo biti izmed članov zadrug, ki 
so v Zvezi, ne smejo pa biti istočasno člani upravnega ali 
nadzorstvenega odbora teh zadrug. 

, Člen 66. 

Pravice, dolžnosti in odgovornost upravnega in nad
zorstvenega odbora nabavljalne zadruge državnih usluž
bencev, predpisane v členih 18. in 31. (izvzemši člen 28.) 
tega zakona, se razprostirajo tudi na upravni in nad
zorstveni odbor Zveze. 

Člen 67. 

Občni zbori Zveze so redni in izredni. 
Na občnem zboru ima vsaka zadruga do 500 članov 

sa vsako pričeto stotino po en glas. od 500 'lanov na
vzgor od vsakih pričetih 500 članov po en glas... 

Člen 68. 

Rodni občni zbor se mora sestati vsako leto naj-
kesneje do konca meseca junija. 

Redni občni zbor: 
1. voli zapisnikarja in tri overovatelje zapisnika; 
2. sklepa o izpremembah pravil; 
3. sklepa o letnem računu Zveze, o porazdelitvi do

bička ali popolnitvi izgube; 
4. voli člane upravnega in nadzorstvenega odbora; 
5. ustanavlja meje, v katerih se sme Zveza gibati 

pri dovoljevanju kreditov svojim zadrugam; 
6. določa skupno vsoto, ki je ne smejo presegati po

sojila, ki jih Zveza najema, in hranilne vloge, ki se ji 
poverjajo; 

7. sklepa o predlogih upravnega in nadzorstvenega 
odbora kakor tudi o predlogih in pritožbah poedinih 
članov; / ' 

8. voli pooblaščence, če se sklene, da prični Zveza 
pravdo zoper člane nadzorstvenega odbora; ' 

9. sklepa o prestanku Zveze; 
10. voli likvidatorje, če se polnoveljavno sklene, da 

Zveza prestani. • ' • ' 
Izredne občne zbore sklicuje upravni odbor po po

trebi; ti sklepajo o predmetih, ki se postavljajo na 
dnevni red. 

Člen 69. 

Predpisi členov 35. in 36. o sklicu in delu občnega 
zbora zadrug veljajo tudi za občni zbor Zveze. 

Bilanca Zveze se mora natisniti in vročiti pravočas
no zadrugam. , • 

; Člen 70. 

Glavnica Zveze se tvori tako-le: 
1. iz deležev, ki jih podpišejo in vplačajo zadruge; 
2. iz glavnice, ki se obrazuje tako, da se v teku pe

tih let pridržuje na leto po ena desetina enomesečne 
draginjske doklade od, vseh državnih uslužbencev. Ta del 
se mora pobrati bodisi naenkrat, bodisi v teku dveh, 
mesecev; .,..'. 

3. iz glavnice, ki se^obrazuje tako, da se v teku pe
tih Tet pobira en odstotek od vseh izplačil iz državne 
blagajne na nabave, izvršene državi; 

4. iz glavnice, ki se obrazuje z odtegljaji, in sicer 
po 10 (deset) dinarjev1: na mesec od prejemkov vseh 
aktivnih državnih uslužbencev I., II. in III. kategojije 
in po 5 (pet) dinarjev n i mesec od prejemkov vseh 
ostalih oseb; omenjenih v členu 1. tega zakona; Te zne* 
ske je odtezati v 36 mesečnih enakih obrokih izza dne 
1. julija 1928. Za nove državne uslužbence se začne od-
tezanje z dnem, ko se jim izplačajo njih drugi, meseč&i 
prejemki. Zneske odtezajo uradoma državne blagajne, 
pri katerih dobivajo omenjene osebe svoje prejemke ali 
pokojnine. Odtegnjene .zneske vknjižujejo državne bla
gajne kot depozit Zveze ter jih vlože v istem mesecu, v 
katerem se poberejo, pri poštni hranilnici na čekovni 
račun Zveze nabavljalnih zadrug državnih .uslužbencev 
v Beogradu. To glavnico mora uporabljati Zveza prven
stveno za kreditiranje-.stanovanjskih in kreditnih zadrug-

Tako odtegnjene vsote izplača Zveza na zahtevo po 
smrti tiste osebe, kateri so se odtegovale,- njenim pral
nim naslednikom. 

Vsote pod 2. in 3. mora državna blagajna obkoflfeO 
vsakega meseca izročiti blagajni Zveze; te vsote preidejo 
končno v, last Zveze. Do te glavnice nimajo • pravice"T*;* 
druge, če bi'prestale hiti članice Zveze, niti je п&ј№ 
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^ : 

rejo deliti, če bi Zveza prestala. V tem primeru se s 
tem delom glavnice postopa kakor ? prebitkom rezerv-

. ûega sklada Zveze. . . > ' 
V knjigah Zveze se mora voditi vsaka vrsta glavnice 

Posebej. 
Za obveznosti Zveze jamči v prvi vrsti glavnica za : 

drug samih; v drugi vrsti in šele potem, ko se izčrpa 
glavnica po točki 1., jamči glavnica po točki 2. in v tret
ji vrsti in šele, ko se to izčrpa, glavnica po točki 3. 

;.;'; Člen 71. 

*•* ; Zadruge, ki se izključijo iz Zveze, jamčijo Zvezi za 
nj6ne obveznosti še dve leti izza dne 31., decembra one
ga leta, ko je prestalo njih članstvo v Zvezi. 
Sr.Delež se izplača na podstavi bilance Zveze za po
slednje leto, v katerem je še trajalo jamstvo. , 

' ', Člen 72. 

Zveza mora obrazovati rezervni sklad, ki se ne sme 
'Uporabljati za nič drugega kot za pokrivanje izgub pri 

-, Poslih, pravilno podvzetih, a s škodo dokončanih.. 
• _ Ce bi Zveza prestala, se mora njen preostali rezerv

ni sklad izročiti »Glavni zadružni zvezi v kraljevini Ju-
;-.', 808laviji< (>Glavnom Zadružnom Savezu u Kraljevini 
: ^goslaviji«) v Beogradu, ki ga hrani in pomnožuje z 

obrestmi; če se ustanovi v kraljevini Jugoslaviji istovet 
'%;&&- zveza, ga izroči tej novi zvezi. 

Člen 73. 

Z dobičkom, ki se pokaže ob koncu poslovnega leta 
v poslovanju Zveze, se razpolaga tako, da še določijo: 

^. ' , 1. odstotek, ki se po pravilih odredi za rezervni 
$УаД, ki pa nikakor ne sme, biti manjši od 50%; 

,2. odstotki, ki se po pravilih odrede za razne go
z d a r s k e , prosvetne in humanitarne namene, ki jih na-
Ф$$ја Zveza izvrševati; 

3. odstotek, ki se po pravilih: odredi za pokojninski 
;?Mad uslužbencev Zveze. : 

t Zveza sme ustanoviti pokojninski sklad tudi za 
°sebje vseh svojih zadrug v smislu pravilnika, ki ga izda 

.«Pravni odbor; 
i ,. 4., odstotek, ki se po pravilih odredi za nagrade 
^Pravnemu in nadzorstvenemu odboru in uslužbencem 
^ ј М в ; . , 
,£, • 6. ostanek se uporablja po sklepu rednega občnega 

oòra z a ugtanovitev in. ojačevanje sklada za pokrivanje 
a?n|h škod (Zveze in zadrug) in za ojačevanje sklada 
a naprave, omenjene v. točki 9. člena 69. 

ir. i ^a.vplačila za deleže poedinih zadrug Zveza ne pia
l l e nobenih obresti. 

V Člen 74 

£у.,; Zaradi nadzorstva poedinih zadrug mora predpisati ; 
• • -?'ez* posebna pravila te imeti posebne revizorje. 
•У • Zveza mora vsako zadrugo pregledati najmanj en-/ 
.«at v dveh letih. 
V Revizor mora pregledati vse poslovanje in stanje za-

ugè, vsaka zadruga pa mota Revizorju Zveze dovoliti, 
Tt: & Pogleda: vse poslovanje, vse' knjige, bilanco* spi-
W gain°> efekte, blago; kakor tudi vse ostale listine 
j , a J r e d n os t i , ki jih upravlja ali ki jih ima. Istotako mo-
p Q i ^ ^ ' v k k « zadruge dati revizorju vsa potrebna 

Revizor sestavi o vsakem pregledu zapisnik in ga 
izroči upravnemu odboru Zveze, ki da na podstavi za
pisnika pregledani zadrugi potrebne odredbe. 

Upravni odbor sme, če se mu zdi primerno, na pod
stavi revizijskega zapisnika vložiti zoper zadrugo ali zo
per poedine njene zadružnike tožbo pri pristojnem so
dišču. Upravni odbor mora to storiti, če se ugotovi v 
zadrugi kazniva zloraba ali če se ugotovi, .di je kdo iz
med zadružnikov prejel provizijo od zadružnih dobavi
teljev. 

Člen 75. 

Minister za finance ima pravico imenovati svojega 
komisarja v Zvezi. 

Komisar ima pravico kontrolirati vse poslovanje 
Zvezé, da sé uveri, ali se vrši to poslovanje po predpi
sih tega zakona in pravilih Zveze. 

Upravni in nadzorstveni odbor morata vsaj dva dni 
pred sestankom vsake svoje seje in vsaj 14 dni pred 
sestankom občnega zbora obvestiti komisarja o dnevu 
in uri, kdaj in kje bo seja ali občni zber, in mu pred
ložiti glavne točke dnevnega reda. 

VIII. Kazni. 

Člen 76. 

Ciani upravnega in nadzorstvenega odbora Satcor 
tudi uslužbenci Zveze in zadrug so za vse zlorabe, 
storjene v upravljanju imovine zadruge ali Zveze, odgo
vorni tako, kakor državni uradniki za zlorabe v službeni 
dolžnosti. 

IX. Ugodnosti. 

- . , . • • /Člen-77 

Zadruge in Zveza so oproščene vseh pristojbin pri 
ustanovitvi, pri potrjanju: pravil, knjig in obveznosti za 
poverjanje podpisov in vobče za vsa opravila, ki jih ima
jo z državnimi in občinskimi oblastvi. 

Člen 78. 

Zadruge in Zveza so oproščene davkov in vseh do-
klad za poslovanje; glavnico* in dohodek. 

Člen 79. 

/la prevoz blaga in drugih predmetov, ki jih preje
majo ali pošiljajo po državnih železnicah in ladjah, pla
čujejo zadruge in Zveza petdeset odstotkov (50%) od 
navadnih tarif, določenih za prevoz poedinih vrst blaga. 

Komisar ministra za finance in revizorji'Zveze ima
jo za potovanja zaradi ustanavljanja in pregledovanja 
zadrug kakor tudi zaradi prirejanja zadružnih shodov 
pravioo do brezplačne vožnje po državnih železnicah in 
l a d j a h . ••••••. 

' č len 80. 

Zadruge in Zveza uživajo vse one ugodnosti, ki jih 
imajo ali ki bi jih dobila poèdina privilegirana podjetja 
in ki so naštete v zakotju o podpiranju domače industrije 
v kraljevini Srbiji. ', . . . , _ ' 

.,'.;,, ,"''' ",'.. Člen 81.' ' . '':.„; ' 

Ministrstvo za, finance oddaja Zvezi devize za njene 
nabave iz inozemstva po 'ajugodnejšem tečaju, po kate
rem jih more država nabaviti. 
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Clèn 82. 
Država prepušča kolikor je to mogoče, Zvezi in za

drugam brez vsake odškodnine potrebne prostore za 
njih poslovanje in zemljišča za gradbo stavb, ki so jim 
potrebne. 

Premog in drva iz državnih premogovnikov in goz
dov se oddajajo Zvezi in zadrugam po režijskih cenah. 

X. Prehodne odredbe. 

Člen 83. 
V 

Izjemoma se smejo sprejemati v.Zvezo nabavijalnin 
zadrug državnih uslužbencev tudi zadruge uslužbencev 
samoupravnih teles in'zbornic; istotako smejo take ose
be biti tudi člani poedinih zadrug državnih uslužbencev, 
ko izpolnijo iste pogoje kakor državni uslužbenci. 

Člen 84 
Zveza in vse njene zadruge morajo spraviti v enem 

letu svoja .pravila v sklad z odredbami tega zakona. Za 
to izpremembo pravil zadošča navadna večina na obč
nem zboru zastopanih glasov, neglede na drugačne pred
pise pravil, odnosno na število zadružnikov in glasov, 
ki so potrebni za izpremembo pravil.< 

V Beogradu, dne 18. januarja 1932.; št. 2350—1. 
Minister za finance 

dr. Mil. R. Đordcvić s. r. 

161. 

Na osnovi § 166. zakona o uradnikih z dne 31. mar-
.ca 1931. se predpisuje ta-le 

uredba 
o velikosti nagrade dnevničarjem ci
vilne hiše Njegovega Veličanstva kra
lja, glavne kontrole, državnega sveta 

in pisarne kraljevskih redov.* 
Člen 1. 

Dnevničarji, ki opravljajo zvaničniMko službo negle
de na kvalifikacijo, se postavljajo z začetno mesečno na
grado do 1100 dinarjev. 

Člen 2. 
Dnevničarji, ki opravljajo sluziteljsko sluiEbo, se po

stavljajo z začetno mesečno nagrado do 960 dinarjev. 

Člen 3. 
Dnevničarji s strokovno tehnično ali obrtniško kva

lifikacijo se postavljajo, če opravljajo službo, ki ustreza 
tej kvalirikaciji, z začetno mesečno nagrado do 12Q0 di
narjev. 

Člen 4. 
Dnevničarji e popolno fakultetno izobrazbo, c*e 

opravljajo službo, ki ustreza tej kvalifikaciji, se postav
ljajo z začetno mesečno nagrado do 1400 dinarjev. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
5, februarja Ш2,, St5 27/XI/72, 

Člen 5. 
Po vsakem drugem letu neprekinjene in neoporeé-

ne službe se sme zvišati mesečna nagrada, in sicer: j. 
a) dnevničarjem iz člena 1. za 50 dinarjev; 
b) dnevničarjem iz Člena 2. za 40 dinarjev; 
c) dnevničarjem iz člena 3. za 60 dinarjev; •) 
č) dnevničarjem iz člena 4. za 80 dinarjev. 

Člen 6 
Dnevničarji, ki se zateko na dan, ko stopi ta uredbe \ 

v moč, na delu v službi države z večjo nagrado, obđrže .j 
dotedanjo nagrado, toda rokovi iz člena 5. se morajo •] 
šteti od dne postavitve in od najvišje začetne nagrade^ 8 .3 
dotično vrsto službe. 

Člen 7. 
Ta uredba stopi v moč na dan, ko se razj 

»Službenih novinah«. 
i v 

V Beogradu, dne 2. januarja 1932.; Al. br. 
Predsednik 

ministrskega sveta, 
minister za notranje posle 

P. R. Živkovie s. r. 
Minister za finance 

dr. Mil. Đorđević s. r* 

162. 

Na osnovi § 166. zakona o uradnikih z dne 31. maP 
ca 1931. predpisujem to-le j 

uredbo 
o velikosti nagrade dnevničarjem v 

resortu ministrstva za prosveto>|iìì 
Člen 1. 

Dnevničarjem se odreja nagrada po vrsti službe, Ц 
jo vrSe, in po draginjskem razredu, kraja, kjer so V°J 

stavljeni, po tej-le razpredelnici: Л 

i 
d 
•3 

N 

1 

2 

8 

4 

V r s t a s l u ž e 

Dnevničarji, ki vrSe zvaničniSko služ
bo, neglede na kvalifikacijo 

Dnevničarji, ki vrše sluziteljsko službo 

Dnevničarji a strokovno tehnično in 
obrtno kvalifikacijo, 8e vrfe sluz-
bo. kt ustreza tej kvalifikaciji 

Dnevničarji g popolno fakultetno iz
obrazbo, če vrSe službo, ki ustre
za tej kvalifikaciji 

Zniehta nagrada f 
dragtniaktm гахгса" 

I 1 II ut 
na matte diaafjav 

do 
1100 

do 
960 

do 
1200 

do 
140П 

do 
960 

do 
860 

1100 

do 
1800 

do 

d o 
7W>: 

ift 
12f00 

Člen 2. 

Po vsakem dovrSenem drugem leta oeopoW*1* 
službe se sme nagrada zviêati, in sicer: 

•* >Slulbene novine kraljevine Jugoelavijec %.-&*' 
5j februarja 1932.1 St, 2 7 Ш # 3 . 
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1 razpredelnice za 

2 razpredelnice za 

3 razpredelnice za 

4 razpredelnice za 

a) dnevničarjem pod zap. št. 
SO dinarjev; 

b) dnevničarjem pod zap. št. 
40 dinarjev; 

c) dnevničarjem pod zap. št. 
80 dinarjev; 

б) dnevničarjem pod zap. št 
80 dinarjev. 

Člen 3. 
£ _... Dnevničarji, ki se zateko na. dan, ko stopi ta ured-
r^P'.-.y veljavo, v državni službi z višjo nagrado, obdrže 
rr^tedanjo nagrado; roki za zvišanje nagrade iz člena 2. 
;. ;S ô jim štejejo od dne postavitve in od najvišje začetne 

nagrade, določene za dotično vrsto službe v razpredelni
ci Člena 1. 

Člen 4. 
V. , j _ | - . . 

Ta uredba stopi v veljavo na dan, ko se razglasi v 
. s lužbenih novinah«. 

V Beogradu, dne 26. januarja 1932.; P. br. 1170. 
Minister za prosveto 

Dr. Drag. S. Kojió s. r. 
Minister za finance 

dr. Mil. R. Đorđević s r. 

163. 

% Podaljšava 
začasnega trgovinskega aranžmana 

z Rumimi jo.* 

<;;, Začasni trgovinski aranžma, sklenjen med kralje
v i 0 Jugoslavijo in kraljevino Rumunijo dne 4. avgusta 
*9о0;; je podaljšan z izmeno not za šest mesecev, t. j . od 
flne 1. januarja do dne 1. julija 1932. 

Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu, dne 
l- februarja 1932.; Pov. br. 1359. 

164. 

^opravek k zakonu o gozdih.** 
. -, У; g 187., točki 2., zakona o gozdih z dne 21. decem-
^ a ; 1929., razglašenega v >Službenih novinah« z dne 
Џ- decembra 1929., št. 307,*** J e pomotoma natisnjeno, 

a prestane veljati razpis o gozdih ministra za notranje 
Posip kraljevine Сгле Gore vsem upravnim oblastvoni 

' ^ e 16. aprila 1908., mora pa stati 1909. 
...' S tem se popravlja ta pomota. 

}z ministrstva za lume in rudnike v Beogradu, dne 
& lanuerjà 1932.; št. 1899. 

e " >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
• februarja 1932., št. 27/XI/82. . 

5. teb 
• * * • 

>Sluïbene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
ruarja 1982., št. 27/XI/86.,, 
>IIiadni list« St. 162/35, iz l 1920./193O, 

Banove uredbe. 
165. 

Razglas. 
Na razpis ministrstva za poljedelstvo z dne 24. apri

la 1931., br. 26.695/IV, predpisujem na podstavi pi 43., 
točka 8. zakona o odvračanju in zatiranju živalskih kuž
nih bolezni z dne 14. junija 1928. (>Uradni list« z dne 
22. avgusta 1928., št. 287/80) radi enotnega izvrševanja 
nastopna 

navodila 
za čiščenje in razkuževanje hlevov, 
staj in predmetov, ki so prišli v dotiko 
z bolnimi ali sumljivimi živalmi ob 
živalskih kužnih boleznih, in za ne

škodljivo odpravljanje živalskih 
trupel. 

i. 
Razkuževanje hlevov in drugih predmetov spada 

med najvažnejše ukrepe, ki naj služijo zaščiti domačih 
živali pred kužnimi boleznimi in njih zatiranju; zato se 
mora izvršiti čim temeljiteje in tako, da se res uničijo, 
povzročitelji kužnih bolezni. Desinfekcija mora biti radi 
tega vsestranska in popolna ter mora obsegati vse pro
store in, predmete, glede katerih je na podlagi izkustev 
in vede ugotovljeno, da se okužijo ob pojavu kužne bo
lezni. -

Po členu 43., točki 8., zakona z dne 14. junija 1928. 
o odvračanju in zatiranju živalskih kužnih bolezni se 
mora čiščenje in razkuženje praviloma opravljati pol 
vodstvom in nadzorstvom državnega (uradnega) veteri
narja, žandarmerije ali druge zaupne osebe (organa), ki 
jo sresko oblastvo odredi za to. Uradni veterinar je dol
žan, da prizadeto osebo pouči, kako je izvršiti razkuženje 
hlevov, prostorov in predmetov, s katerimi sredstvi i» 
katerih odredb se je pri tem držati. 

Po odredbah člena 107., točke 2., pravkar omen.je-
nega zakona so občine dolžne, dja nabavijo razkužila, 
koHktn^Ilir^hlorô-Ra-Umij lasliiîtc оћоТеЖ*Ш^ТГ£1Ш. 

Ottfclajna гаШ1ШГТоТ'*а1Н7П8Ти'1и^ 
sol = pepelik), mazljivo milo, živo apno (apneni bele}), 
soliter in kuhinjska sol, karbolova kislina, kreolin, kre-
solin, bacilol, lizol, razredčina klorovega apna, kàporit, 
formalin, sublimat i. dr. Vroča voda (100° C) ali vrora 
vodna para enake toplote, sama ali združena z razku/il-
nimi sredstvi uniči v najkrajšem času vso moč okužila. 
Žarkom žgoče vročine se ne more ustavljati nobena kuž-
nina. Radi tega se razkužujejo na ta način najhitreje in 
najizdatneje predmeti, ki prenesejo plamen, ogenj ali 
žarenje. ' 

Izredno učinkovito se izvaja razkuženje s posebnimi 
napravami (desinfektorji). 

Razkuževanje podpre izdatno očiščenje prostorov in' 
predmetov z mehaničnimi sredstvi — z vročo vodo, s 
solnčho svetlobo, s sodo ali z apnom. Zato naj se pred
hodno vse očisti pred razkuževanjem. 

Pri razkuževanju samem je zlasti paziti na sledeče: 

•AW 
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Predmete, ki so še uporabni, je treba najskrbneje 
očistiti in razkužiti, pokvarjene in neuporabne predmete 
brez vrednosti in pa tiste, katerih ni mogoče zanesljivo 
razkužiti, je pa uničiti. 

Za razkuževanje naj se uporabljajo taka razkužila, 
ki uničijo okužilo trajno, ne pokvarijo pa obenem do
tičnih predmetov. Izbrati se morajo torej zanesljivo učin
kujoča, toda preprosta t. j . najobičajnejša in najcenejša 
Sredstva, kakršno je n. pr. jedko (t. j . živo, nepogašeno) 
apno, JU je preizkušeno sredstvo za razkuževanje in se 
dobi povsod. Živo apno, ki še ni sprhnelo, razpade — z 
dodatkom.približno dveh tretjin litra vode na kg živega 
apna — v suh prah. Ta prah se s pridom uporablja 
zlasti za posipanje živalskih trupel, netlakovanih hlev
skih tal in drugih prostorov, ki se hočejo razkužiti. 
20-odstotna razredčina živega apna (t. j . 1 kg nepogaše. 
nega apna na pet litrov vode) je najpripravnejše sred 
stvo za beljenje sten, za pomivanje tal, za polivanje gno 
ja, gnojišč itd. Belež je treba za vsakokratno uporabo 
nanovo pripraviti. V redek belež (1 del apna in 60—100 
delov vode) pa se vlagajo navadno kože in živalski od
padki. 

Gnojnica v gnojnih jamah se razkuži s tem, da se 
primeša gnojnici zadostna količina živega apna (1:5). 

Okužene hleve, v katerih so bolne živali, je treba 
zadostno zračiti ter gnoj iz teh hlevov večkrat odstraniu 
in razkužiti z apnenim beležem, ki se pa mora za vsako
kratno uporabo pripraviti nanovo. Gnoj naj se nabira 
na primernem prostoru. Hkratu je očistiti tla in žlebe, 
po katerih se odteka seč. ter jih splakniti z vodo in pri
merno razkužilno razredčino. 

Završna, razkužitev okuženih staj hlevov se izvaja 
tako-le: 

Najprej se odstrani gnoj; oprezno se izvozi na njivo 
in podorje, ali pa začasno pokrije z zemljo, oziroma se-
žge ali pa posuje z zdrobljenim nepogašenim apnom, 
pomešanim s pepelom in globoko zagrebe. Prav tako se 
uniči seno (krma) ali stelja, ki so jo onesnažile okužene 
ali okužbe sumljive živali. 

Ko je gnoj odstranjen, sé očistijo strop in stene in 
pbmetejo hlevska tla. Nato se prične razkuževanje stropa 
in, če je treba, tudi podstrešja, če strop prepušča in je 
podstrešje kakorkoli onesnaženo, konečno se razkužijo 
stene in naposled tla. * 

' Strop, tramovje, stebri' itd. se razkužijo — kakršno 
je paČ gradivo — tako kakor stene.» Zidane stene je treba 
ostrgati in nato v primernih presledkih ponovno (naj
manj trikrat) pobeliti z apnenim beležem, nanovo pri
pravljenim ali prav tolikokrat močno poškropiti z 2 in 
pol do 3 odstotno formalinovo razredčino. Za trikratno 
poškropljenje stene se potrebuje približno %U litra raz-
kužilne tekočine na kvadratni meter. 

Še dobre lesene stene se pomije jo — ko so se od
stranila mašila (n. pr. mah) — z vročim lugom ali z 
vročo (3°/o) razredčino mazljivega mila, nato se pobelijo 
z apnenim (ali s klorovim) beležem ali pa poškropijo z 
2 in pol odstotno formalinovo razredčino, t. j . 1 kg for
malina na 40 litrov vode. 

Se dobre stene iz protja ali iz drugih pletenin se 
skrbno razkužijo potem, ko se jé odstranil poškodovani 
omet iz ilovice, nato pa omečejo z drugo ilovico. 

Z oljnato barvo pleskane stene in drugi predmeti 
se omijejo temeljito z 2 in pol odstotno formalinovo ali 
s 3 do 6 odstotno lizolovo ali kreolinovo razredčino. 
Okrušena mesta' je prav tako najprej orniti z vročim lu* 

gom in poškropiti ponovno in temeljito z razkužilom, 
če se stene ne prepleskajo nanovo. 

Stebri, pregraje, vrata, okviri itd. se očistijo prav 
tako kakor stene, kakršno je pač gradivo. Železno orod
je in železne predmete (verige) je treba izžariti v og
nju, če pa so pritrjene, očistiti z vročim lugom in nama
zati ali močno poškropiti z razkužilno razredčino. Leseni 
predmeti: gare, jasli, vedra, korita, čistilno orodje in 
drugi' predmeti iz lesa se sežgejo, če so brez vrednosti 
ali že toliko poškodovani, da jih ni mogoče več zanes
ljivo razkužiti; če so pa navedeni predmeti še uporabni, 
se očistijo z vročim lugom ali z razredčino mazljivega' 
mila, oblijejo z vodo ter na to namažejo, odnosno po
škropijo ponovno z razkužilno razredčino. Majhni pred
meti pa naj ležijo v taki tekočini najmanj 24 ur. 

Trpežna hlevska tla (n. pr. trden cementni tlak, v 
cement vložena trdo žgana opeka, kamenit tlak, dober 
lesen pod in podobno) se pomijejo z vročim lugom i aß 
z razredčino mazljivega mila, nato pobelijo z jakim, ap
nenim beležem ali pa izdatno poškropijo (namažejo) s 
kakšnim drugim razkužilom. Slab (razpokan) tlak kakof 
tudi lesena že pokvarjena, premočena tla (pod) je treba-
razdreti; potem se odstranijo najprej vrhnje zemeljske 
plasti, ki so ponesnažene (prepojene) po živalskih od
padkih, nato se posujejo tla z zdrobljenim živim apnom. 
Dobri kamni in zdrav les (nanovo ostružen) se morejo 
zopet»uporabiti za hlevska tla (pod), vendar šele po 
predhodnem razkuženju. Ako tla niso tlakovana, se mo
rajo vrhnje plasti, ki so ponesnažene in prepojene z ži
valskimi odpadki, odkopati. Nato se posujejo tla z zdrob
ljenim živim apnom, odkopano pa se nadomesti z novo 
prstjo ali ilovico in podobnim materialom. 

Odkopano zemljo (i. dr.) je treba izvoziti na njivo, 
politi z apnenim beležem ali drugo razkužilno tekočino 
in jo potem globoko podorati aH zakopati. 

Okužene hleve,'Zgrajene iz protja ali drugih plete
nin brez pomembne vrednoeti, je podreti in sežgati. ''•••". 

Kadarkoli nastopi potreba razkuženja hlevov, ; stai» 
in raznih predmetov, se je odločiti za oni način dtes^* 
fekcije, ki obeta v dotičnem primeru najboljši in obenem 
najracionalnejši' uspeh... 

Prej omenjene odredbe za razkuževanje hlevov, staji 
in predmetov, ki so v.teh hlevih, je uporabljati tudi ta-' 
krat, kadar je treba razkužiti podobne, zaprte prostore» 

> katerih so stale bolne (okužene) živali, kakor Judi 
vse stranske prostore n. pr. orodnico, sedlenico, prosto
re za čiščenje itd. in prostore za hlevsko osebje, .;.'•: ' 

Po dovršeni desinfekciji se mora hlev Se-dobro .pi'8* 
zračiti. 

Usnjino (uzde, brzde, vprego), plahte in podpase je 
najprej odrgniti z vročo milnico, nato pa vložiti ža tri 
irre v razkužilno tekočino (2 in pol odstotni formali^ 
ali 3 odstotni kreolin); usnjeni predmeti naj se nama^ 
žejo z mastjo, še preden se osušijo. ~ 

Zimnate blazine od vprege in sedel se vložijo za naj-1 

manj 3 ure v 2 in pol do 3 odstotno formalinovo razred* 
čino, ki7je prikladna za razkuževanje skoraj vseh prèd' 
metov, ki jih je treba razkužiti, uporablja se pa posebno 
za razkuževanje usnjine, obleke, odej, dlake in itd. 

Vozovi, na katerih 90 se izvozili iz hleva gnoj, od* 
kopana prst in drugo ali mrhovina, se razkužijo tak0 

kakor ostale hlevske potrebščine. 
Na zakuženm pašnikih se sme živina zopet pasti Sel? 

po preteku štirih tednov, odkar so bile bolne živali zad* 
njič na paši. Z živalskimi odpadki se ravna tako каКсЖ 
z gnojem iz zakuženih hlevox, 
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Če se pokaže potreba, se odredi vrhu tega čiščenje 
in razkuženje dvorišč, torišč, ograj, napajališč (korit) 
rtd. in potov, po katerih je šla ali hodila bolna ali 
okužbe sumljiva živina, ali celo tudi onih oseb — (zlasti 
»jih obleke in obuval) — ki so prihajale po svojem po
klicu ali kakorkoli v dotiko z bolnimi ali sumljivimi ži-
yalmi,. z živalskimi trupli ali z živalskimi odpadki itd. 
(SI. 33. že navedenega zakona). Ce je treba, naj se odredi 
tudi čiščenje in razkuženje takih živali, ki bi utegnile 
Prenesti kužne kali, odnosno dotično kužno bolezen na 
druge živali. 

II. 
Neškodljivo odpravljanje trupel poginulih živali. 

Po čl. 30. zakona o odvračanju in zatiranju živalskih 
kužnih bolezni z dne 14. junija 1928. se morajo trupla 
Poginulih živali — neglede na.to, za kakšno boleznijo so 
bivali poginile — takoj na varen in najprimernejši način 
odpraviti in po predpisih globoko zakopati. Ob kakšnih 
Pogojih se smejo živalska trupla in njih deli uporabljati 
** tehnične namene, predpiše ministrstvo za poljedelstvo. 

Čl. 39., odstavek 3., lit. c) omenjenega zakona odreja, 
, da se morajo trupla živali, ki so poginule za kužno bo

leznijo — (ali če gre za sum kužne bolezni) — čuvati 
°b potrebnih varnostnih ukrepih na ločenem kraju, do-

*Ш^' n e P " ^ e P o z v a n i veterinar; trupla živali (dele tru-
<геШ je treba do dokončne odstranitve pokriti z zemljo 
• (prstjo), s plahtami itd., da se prepreči, da pridejo z nji-
?M.v dotiko druge živali in muhe. 

* Trupla živali (deli trupel), ki se morajo neškodljivo 
Odpraviti, je treba, še preden se naložijo na voz in od
peljejo na mrhovišče, posuti ali politi z razkužilom. Voz, 
8 katerim se izvrši prevoz, mora biti za to prikladno 
^ejen; razen tega je treba mrhovino na vozu pokriti (s 
Plahto, slamo). Skrbeti je vsekakor za to, da se prepreči 
•1гјепје kužne bolezni. Za ta namen so torej najpriklad-

tt£iŠi pokriti vozovi. Vsak tak voz- je treba po uporabi 
čistiti in razkužiti. 

Ako se ne dovoli, da bi se odpeljala trupla živali 
Weli živalskih trupel), ki so poginile, za nevarno kužno 

eznijo (n. pr. za vraničnim prisadom, šustavcem) iz 
za-

bol u _ __ 
okuženega kraja na oddaljeno občinsko mrhovišče (— 
jjrebališče), odnosno na zasebno mrhovišče pristojnega 
Gonjača, ker bi se mogle med prevozom zatrositi kužne 
Kali (okuživo) v druge kraje, se odredi, da se zakopljejo 
wyalska trupla po predpisih na najbližjem prikladnem 

•ftv'orfrhovišoa se morajo napraviti tamkaj, kjer spoznajo 
Pravna oblastva, da so potrebna. Prostor za zakopava-

f]®JisalsJahLJxupel-.(za.mrhQvišče) določijo občine, ker 
-^P0ŽleaJh,m, ia. 31^ zakona : z dne ЛС ТишЈбТгеЖ^а-
ÊÏS&pte..Živalskih; trup.el.dolžnostóMìne: P>osTôFodo-
žpTPristojno sresko oblastvo. Pri tem" ]e"štrogo paziti na 
?• ,da se izberejo samo taki prostori, ki ustrezajo po 
У91Х legi tako veterinarsko-policijskim kakor tudi zdrav-
^ e w m potrebam. 
- Za mrhovišče je treba izbrati samoten, položen pro-
^ 0 I ) *" J e zadosti oddaljen od ljudskih prebivališč,, dvor-
liSJc' a * e v o v ' i a v n i h potov, pašnikov, vodnjakov, napaja
ta i s t u <* encev in drugih tekočih voda in stokoy. Iz tega 
vatf 1 в t r e b - i z b r a t i l e t a k a m e s t a , kjer ni pričako-
na v a b i s e m 0 Kle kužne kali (ob hudih nalivih) po 

«raslih vodah raztrositi po drugih nižje ležečih travni-
*«*. pašnikih itd. 
„i , J a m e za mrhovino je treba izkopati v vrstah in tako 
»oooko, da se p o k r i l o živalski trupla, (deli trupel) z 
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najmanj 2 metra debelo zemeljsko plastjo. Jame moraju 
biti torej najmanj 2 metra globoke in brez podtalne vo-
de. Zato so peščena tla in prodnat svet prikladnejši za 
mrhovišče ko studenčnata zemljišča ali vlažna ilovnata 

j (glinasta) tla. Preden se trupla okuženih živali zakop-
• ljejo, jih je politi s primernim razkužilom ali posuti z 
! nepogašenim apnom, pomešanim s pepelom. 
| Vsako mrhovišče (zagrebališče) se mora ograditi. 

Ograja mora biti trdna, najmanj 2 metra visoka in tako 
gosta, da živali ne morejo prehajati skozi. Prav tako je 
treba ograditi vsako drugo mesto, na katerem so zako
pali po neizogibni potrebi trupla živali. Dobro je, pokriti 
tako mesto s trnjem in navaliti nanj kamenja. 

Po takih prostorih pasti živino ni dopustno, prav 
tako se ne sme pokrmiti ali porabiti za steljo seno iz 
mrhovišča ali spravljati druga krma ali stelja na mrho-
višču. • • • 

Odkopavanjeiam in izkopavanje kosti iz njih je do
pustno le z dovoljenjem pristojnega sreskega oblastva. 
Dovoljenje za to se sme dati šele po preteku 25 let od 
časa, ko so bila dotična živalska trupla zakopana, in 
sploh le takrat, če je ves drob (i. dr.) popolnoma stroh
nel in je zagotovljeno, da se bodo kosti predelale .ne
posredno. 

Prav tako sme dovoliti sresko oblastvo ponovno upo* 
rabo mrhovišča šele tedaj, ko je mrhovina popolnoma 
strohnela. 

Na termičen način se uničujejo živalska trupla (deli 
trupel) v obratovališčih, ki so za to urejena »in oblastve
no odobrena. Uniči se mrhovina tudi tako, da se raz
kosana in obilo polita s petrolejem ali s katranom sežge 
na prikladnem mestu, kjer ni nobene nevarnosti za oko
lico. Vse, česar ne uniči ogenj, naj se zakoplje. 

Termično opravljanje je posebno umestno v prime
rih členov 53., 54., (65.), 56., 60., 62. in 90. zakona o od
vračanju in zatiranju živalskih kužnih bolezni. 

Na termokemičen način se smejo predelati, živalska 
trupla (deli živalskih trupel i. dr.) le v obratovališčih, 
ki so za to urejena in oblastveno odobrena. Ta postopek 
pa mora biti tak, da se uničijo z njim zanesljivo kužne 
kali ter živalski in rastlinski paraziti in da je po takem 
postopku nemogoče dotične živalske dele in izdelke iz 
njih uporabiti za človeško hrano. 

Prav tako, kakor je treba urediti občinska mrhovi
šča, morajo biti urejena tudi zasebna mrhovišča konja-
čev. Vse, kar. velja za občinska, velja tudi za zasebna 
mrhovišča. 

III. 

Po členu 44. zakonaoodvračanju in zàtlraniii iiyaK^ 
. . , i n li i i u m • i—i r i i u i i ' ' ' ' , U W J W -

skih-Jrtrznin Doiezm je obcmskç, öWaitvojc^gßyorno za 
t p c m r l ï y r ï ë ^ n j i r ^ 
njiirnavödTt^sre'sko oblastyô'pa ga т о г а д t.em nadzirat!. 

IV. 

Kdor postopa zoper te odredbe, ki se priobčujejo na 
podstavi dotičnih členov >zatyona o odvračanju in zatira
nju živalskih kužnih bolezni z dne 14. junija 1928.«, bo 
kaznovan po določilih IX. poglavja pravkar navedenega 
zakona/ 

Ta razglas stopi v veljavo in dobi obvezno moč * 
dnem objave v »Službenem listu kraljevske banske 
uprave Dravske banovine«. 

Takrat prestanejo veljati : vsi prejšnji predpisi 0, tem 
p/edmetUj ki nasprotujejo tem navodilom. 
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Na ta razglas se opozarjajo zaradi uporabljanja, od
nosno izvrševanja prednjih odredb vsa podrejena obče-
upravna in občinska oblastva, veterinarji, organi in vse 
osebe, ki sodelujejo pri razkuževanju hlevov in pri ne
škodljivem odpravljanju živalskih trupel. Z vsebino raz
glasa je treba seznaniti po običajni poti tudi- občinstvo. 
zaradi ravnanja. "-"•" - •• ':.™~£~£%&«Хм!;^Шт„*, 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 1. februarja 1932. 

Ban: dr. Marušič s. r. 
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Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No. 811/2. 

Objava. 
Občina Blagovica, v srezu kamniškem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 400 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din 100—, 
č) od "hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 12. februarja 1932. 

II. No. 1239/1. 
Objava. 

Občina Dedni dol, v srezu Litija, bo pobirala od 
dneva razglasitve v >Službenem listu< v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 90—, 
b) od hI stopnje alkohola špijfita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 4. februarja 1932. 

II. No. 125/2. 

Objava. 
Občina Dob, v srezu kamniškem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din 100—, 
Č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 50—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10*—, 
f) od prašičev Din 10—, 

g) od drobnice Din 5*—. 
Kralje vek* banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne. â k janua/ia 1882. 

II. No. 3366/1. 
Objava. 

Občina Dolenja Podgora, v1 siezu črnomeljskem, bo 
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 

letu 1932. občinsko trošarino: po Din 100 od hI vina. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 30. januarja 1932. 

II. No. 293/1. 

Objava. 
Občina Gotenica, v srezu kočevskem, bo pobirala o4 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 90-—, 
b) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 4. februarja 1932. 
II. No. 31.524/1. 

Objava. 
Občina Hajdina, v srezu ptujskem, bo pot>irala ođ 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 80-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. .. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 8. februarja 1932. » 

II. No. 288/1. 
Objava. 

Občina Jezersko, v srezu kranjskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na* 
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Din 30-—, 
č) od hI stopnje alkohola Špirita, žganja, likerji*» 

ruma in konjaka Dih 4*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani» 

dne 4. februarja 1932. ;, 
II. No. 29.742/2. 

Objava. 
Občina Kapela, v srezu ljutomersko-radgonskeài, b? 

pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listo«'** 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: •;;;'*>" 

a) od 100 1 vina Din 50—,. ; 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25—, ' 
c) od 100 1 piva Din Б0—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, Žganja, HKen* 

ruma in konjaka Din 8—. ' ' * 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljublj*111» 

dne 8. februarja 1932. 

II. No. 31.183/1. , 

Objava. 
Občina Lancovo, v srezu Radovljica, bo pobiral* o t t 

dneva razglasitve v;>Službenem listu«, v letu 1982. °** 
slednje fibäsgks tcgggrinej 
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a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 piva Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

^ma in konjaka Din 8—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 4. -februarja 1932. 

H- No. 3962/1. 

Objava. 
Občina Medvode, v srezu ljubljanskem, bo pobirala 

°i dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
C) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

* ц та in konjaka 'Din 6—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 25-—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10-—, 
f) od prašičev Din 10-—, 

g) od drobnice Din 5*—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 15—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 4. februarja 1932. 

}|No. 2097/1. 

Objava. 
Občina Mekinje, v srezu kamniškem, bo pobirala od 

^eva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na-
?«dnje občinske trošarine: 
; a) od 100 1 vina Din 100—, 

b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din 50—, 
б) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

гцШа in konjaka Din 6—. : 

^ l j e v a k a banska uprava Drav9ke banovine v Ljubljani, 
dne 31. januarja 1932 

**• No. 31.516/1. 

Objava. 
j | ,Občina Mokronog, v srezu krškem, bo pobirala od 
^ V a razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na-

ednje občinske trošarine:.' 
*) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
«) od 100 1 piva Din 100-^, 

!''•"•*) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
UQ>a in konjaka Din 7—, 

d ) od goveda nad 1 letom Din 2Б—, 
®) od goveda pod 1 letom Фш 15—, 
4 od prašičev Din 15—, 
jO od drobnice Din 5—, 
°) od loo kg uvoženega mesa vseh vrst Din 15—.• 

~*4i«Y8ka baaeka uprava Dravske banovine т Ljubljani, 
dne 4 februarja1888, 
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II. No. 2004/1. 
Objava. 

\ 

Občina Peče, v srezu kamniškem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od hI stoprije alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 31. januarja 1932. 

H. No. 30.419/1. 
Objava. 

Občinr. Pijava goricaj, . srezu ljubljanskem, bo pobi
rala od aneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske ; trošarine: 

a) od 100 1 vina Din ,50—, 
b) od 100 1 piva Din 20—,. ; , 
c) od hI stopnje, alkohola špirita, Zganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 4*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 4. februarja 1932. 

t 
II. No. 31108/1. 

Objava. 
Občina Polom, v srezu kočevskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 130—, . ; 
b) od 100 1 piva Din 100—, 
c) od hI stopnje aikonoia spirita, zganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 7-—, 
č) od goveda nad 1 letom Din 13-—, 
d) od goveda pod 1 letom Din 10—, 
e) od prašičev Din 8-- ,̂ 
f) od drobnice Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani, 
dne 4. februarja 1932. 

II. No. 31.107/1. 

Objava. 
Občina Račna, v srezu ljubljanskem,, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100--

" c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din 8—. * 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 4. februarja 1932. 

II. No. 30682/1. 
Objava. 

Občina Radence,"v srezu črnomeljskem, bo pobirala 
od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

д£ od 100 i vina Din 100—, . 
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bJ od hl stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din S'—, 

c) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 25-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 30. januarja 1932. 

II. No. 30067/1. 
Objava. 

Občina Slivnica, v srezu šmarskem. bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 70-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25*—, 
c) od 100 1 piva Din 100—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8*—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 15'—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10-—, 
f) od prašičev Din 10"—, 
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20*—. 

Kraljevska banska Uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 10. februarja 1932. r 

II. No. 3904/1. 
Objava. 

Občina Stražišče, v srezu kranjskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 l vina Din 140—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 70— 
c) od 100 1 piva Din 30—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 6—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 3—;, 
f) od prašičev Din 3*—,. 
g) od drobnice Din 3*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 4. februarja 1932. 

II. No. 1966/1. 
Objava 

Občina Suhor, v srezu metliškem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine« 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Din 50—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 10—, 
e) od goveda pod 1 letom -Din 5*—, 
f) od prašičev Din 10—, 
g) od drobnice Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljublja^ 
'dne 11. februarja 1932. 

II. No. 30.556/1. 
Objava. 

>a Ol 

na-
Občina Vitan, v srezu ptujskem, bo pobirala 

dneva razglasitve v >SIužbenem listu« v letu 1932. 
slednje občinske trošarine; ,• 

a) od 100.1 vina Din 50—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 
c) od 100 1 piva Din 50-т-, . . 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja. 

ruma in konjaka Din 6—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Lju 
dne 12. februarja 1932. 

II. No. 26413/2. 

Objava. 
Občina Vuženica, v srezu dravograjskem, -bo p o b 

rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v .letty 
1932. naslednje občinske trošarine: , Л 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din 50—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerjgt 

ruma in konjaka Din 10*—, 
d) od goveda nad 1 letom Din "25—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 20—, 
f) od prašičev Din 15*—, -.V 
g) od drobnice Din 5*—, 
h) 6d 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din .10 '^ ' 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v LjubljMM* 
dne 10, februarja 1932, , J i j 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in urednik: Pohar Robert v Ljubljani.' 
£ieke te S&gfti ïrtkMBâ »MeiMttli, X W«MJftBii Ч<& &ßM»2£)ki ОЏт MiSfe&lefe, y Ljubljani. 
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S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

14. kos. V LJUBLJANI, dne 20. februarja 1932. Letnik III. 

V S E B 
167 Uredba o pooblastitvi za izvrševanje javnih geodetsko-

geometerskih poslov in o pogojih za pridobitev po
oblastitve. » 
Odločba o zdravljenju drž. uslužbencev in upokojencev v 
javnih bolnicah. 
Odredba lin. ministra o blag. in trezorskein tazdelku od
delka, za drž. računovodstvo in proračun. 
Izprememba pravilnika o kovanju zlatnikov. 

1'1. Razpisa — uvozno ocarinjanje lepenke iz papirja: — iz-
>• prememba točke 1. navodila C za uporabljanje odredb iz 

trgovinske pogodbe z Avstrijo. 

169 

170 

I N A : 
172. Zamenjava kovinskega drobiža. 
173. Cestna obveznost lastnikov novo postavljenih zgradb. 
174. Telefonski promet med Jugoslavijo in Bolgarsko. 
175. Tarifno obvestilo o vkladanju vžigalic. 
176. Ratificiranje konvencije o uporabi nedeljskega počitka 7 

industrijskih podjetjih, .po Švedski. 
177. Pristop vojvodine Luksemburške konvenciji o zaščiti avtor

ske pravice. 
178. Pristop Grške konvenciji za zaščito literarnih in umetni

ških del. 
179. Objave o pobiranju občinskih trošarin v letu 1932. 

| Uredbe osrednje vlade. 

167. 

Na podlagi § 1., odstavka 2., zakona o zemljiško 
knjižnih delitvah, odpisih in pripisih z dne 31. decern 
b r a 1930. (>Službene novine« št. 62/XVIII/105 z dne 19. 
inarca 1931.* in čl. 43., odst. 3., zakona o zemljiškem 
katastru z dne 19. decembra 1928. (>Službene novine« 
š t- 14/VHI/32 z dne 18. januarja 1929.**) predpisujem po 
sPorazumu z ministrom pravde in ministrom za notra
nje posle in zaslišanju glavne uprave inženjerskih zbor
n e v Beogradu ter v soglasnosti s predsednikom mini
strskega sveta 

uredbo 
9 pooblastitvi za izvrševanje javnih 
Seodetsko-geometerskih poslov in o po
bojih za pridobitev te pooblastitve.*** 

L Obče odredbe, 

člen 1. 

Hazen strokovnjakov iz pristojnih oblasti, naätetih v 
8 i., odstavku 1., zakona o,zemljiškoknjižnih delitvah, 
°dpisih in pripisih, smejo izvrševati geodetsko-geome-
TePske posle za izdelavo situacijskih (delitvenih) načrtov. 
^^WnljiSköfcnjiziie delitve zemljišč e "'pooblastitvijo 

* >SluŽbeni Ust« š t 169/31 iz leta 1931. 
"** >Uradni list« št. 76/20 iz leta 1929. 

-, *** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
^ lanuarja 1932, e\ 16/VH/39, 

ministra financ tudi ustanove, ki so navedene v tej 
uredbi. 

Člen 2. , 

Podeljevanje pooblastitve za izvrševanje javnih geo-
detskorg'eomëterskih poslov in pogoji za pridobitev te 
pooblastitve so določeni s to uredbo in s področjem, ki je 
dopuščeno v § 1., odstavku 1. in 2. zakona o zemljiško
knjižnih delitvah, odpisih in pripisih. 

Člen 3. 

(») Civilni geometri in inženjerji (§ 1., odstavek 1., 
točka a), zakona o zemljiškoknjižnih delitvah, odpisih 
in pripisih) in katastrska oblastva (§ 1., odstavek 1., 
točka b), istega/ zakona) so pooblaščeni za izvrševanje 
vseh vrst geodetsko-geometerskih poslov brez zamejni-
čenja, tako za izdelavo načrtov za zemljiškoknjižne de
litve in osnavljanje zemljiških knjig kakor tudi za druge 
javne namene. Izvzeti so posli, našteti v čl. 6. te uredbe. 

(2) Civilni inženjerji in geometri so posebno poobla
ščeni, da izvršujejo posle za izdelovanje zemljiškega ka
tastra po predpisih uredbe za izdelovanje zemljiškega 
katastra po privatnih podjetjih z dne 2, decembra 1929. 
št. 96420 (>Službene novine« br. 288/CXVIII od 7. de
cembra 1929.*) in premerjavanja za vzdrževanje kata
stra v smislu ČL 66. katastrskega pravilnika VII. del, 
II. oddelek, za vzdrževanje katastra v občinah, v katerih 
je kataster izdelan na podstavi izmeritev, št. 1437, z dne 
15. januarja 1930. (»Službene novine« št. 212/LXXV/460 
z dne 17. decembra 1930.), in enake ali slične posle pri 
vzdrževanju začasnega katastra po predpisih katastrske
ga pravilnika VII. del, I. oddelek, za vzdrževanje kata
stra v krajih, kjer še ni izvršena izmeritev, št. 93950 y 
dne 22. novembra 1929. (>Služb. novine« št. 292/CXXI1 
z dne 12. decembra 1929.). 

* aUrkdni list« št4 120/26 iz leta 1929Л930, 
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(") Istočasno se civilni geometri in inženjerji kakor 
uradniki katastrskih oblastev smatrajo za javno postav
ljene veščake za vprašanja izmeritve, oblike in površine 
zemljišč, točnosti, pravilnosti in dokazne moči načrtov in 
operatov v smislu § 447. zakona o sodnem postopanju v 
civilnih pravdah (civilni pravdni postopek) z dne 13. 
julija 1929. (>Službene novine« št. 179/LXXV/396 z dne 
3. avgusta 1929.*). 

(4) Pooblastitev za izvrševanje civilne geometerske 
in inženjerske prakse podeljuje ministrstvo za finance, 
oddelek za kataster in državna posestva, po predpisih 
te uredbe. 

(') Pooblastitev za civilne inženjerje se podeljuje 
na predlog glavne uprave inženjerskih zbornic po od
redbah začasne uredbe o ustanovitvi inženjerskih zbor
nic (>Službene novine< št. 245/LI z dne 25. oktobra 
1924**). 

Člen 4. 

(') Državna in banovinska oblastva, ki imajo grad-
beno-tehniöne, kulturno-tehnične ali šumarsko-tehnične 
uradnike (§ 1., odstavek 1., točka b), zakona o zemljiško
knjižnih delitvah, odpisih m pripisih) so pooblaščena 
izvrševati geodetsko-geometerske posle za izdelavo situ-
àcijskih načrtov za zemljiškoknjižne delitve z omejitvijo, 
da so ti posli v njihovem področju. Na primer za name
ne ekspropriacij in apropriacij zemljišč svojega področ
ja; delitve parcel lastnih zemljišč in zemljišč, ki so pod 
njihovo upravo ali nadzorstvom; ustanovitve ali ukinitve 
služnosti na njih in slično. Ravnotako smejo državna in 
banovinska oblastva izvrševati geodetsko-geometerske 
posle v svojem področju, katerim ni namen izdelava si-
tuaeijekih načrtov za zemljiSke knjige in vzdrževanje 
katastra, temveč posli, ki so našteti v čl. 4. zakona o 
zemljiškem katastru, čigar predpisi so obvezni za te 
vrste poslov. 

(*) Uradniki državnih in banovinskih oblastev, ki 
imajo zgoraj navedeno kvalifikacijo, se ne smatrajo za 
javno postavljene veščake v geodeteko-geometerskih 
vprašanjih v smislu § 447. zakona o sodnem postopanju 
v civilnih pravdah. 

(*) Ali je kdo pooblaščen za dela, navedena v tem 
členu, se ugotovi iz odobritve pristojne oblasti v smislu 
§ 1., odstavka 4. zakona o zemljiškoknjižnih delitvah, 
odpisih in pripisih in § 154-, točke 1., odet 6., pravilnika 
za voditev zemljiških knjig 

Člen 5. 

(*) Delitvene načrte za komasacijo zemljišč smejo 
izdelovati samo oni civilni geometri in inženjerji, ki so 
sa te posle dobili posebno pooblastitev po predpisih te 
uredbe, od katastrskih oblastev pa oni organi, ki bodo za 
to posebno odrejeni od ministrstva za finance, oddelka 
za kataster in državna posestva. 

(*) Ravno tako smejo izvrševati geodetsko-geometer
ske posle za izdelavo delitvenih načrtov za komasacije 
zemljišč in za agrarne operacije ona državna oblastva 
($ 1., odst. 1., toč. b), zakona o zemljiškoknjižnih delit
vah, odpisih in pripisih), ki so pristojna za izvrševanje 
komasacij zemljišč in drugih agrarnih operacij, ako ima
jo njihovi Izvršilni organi strokovno kvalifikacijo, ki je 
za te posle predpisana s to uredbo (čl. 24. do 280. 

• >Shižbeni liste št. 76/12 iz leta 1931. 
« >Uradni liste U, 327/1QQ fe Jet* Ш 4 , ,. 

Člen 6. 

Razen oseb in oblastev, naštetih v § 1., odstavku 1-, 
zakona o zemljiškoknjižnih delitvah, odpisih in pripisih 
smejo izvrševati geodetsko-geometerske posle za izde
lavo situacijslnh (delitvenih) načrtov po pooblastitvi mi
nistrstva za finance sledeče ustanove: 

1. v svojem področju mestna načelstva, ki imajo v 
službi stalno nameščene uradnike s strokovno kvalifi
kacijo, predpisano za državne katastrske inženjerje io 
geometre; 

2. v svojem področju vodne zadruge, imovinske ob
čine, agrarne operacije in slične ustanove, ako imajo 
stalno nameščene uslužbence s strokovno kvalifikacijo, 
ki je predpisana s to uredbo za pooblaščene civilne geo
metre, odnosno inženjerje; 

3. v svojem področju privatna podjetja (rudarska, 
gozdarska, industrijska itd.), ki imajo nameščence s kva
lifikacijo inženjerjev in geometrov za izvrševanje geo
detsko-geometerske prakse; 

4., privatna podjetja, katera izvršujejo posle, ki so 
obseženi v uredbi o izdelovanju zemljiškega katastra po 
privatnih podjetjih od 2. decembra 1929. št. 96420 
(»Službene novine« št. 288/CXVIII z dne 7. decembra 
1929.*), ako je najmanj en član ali stalni nameščenec 
podjetja pooblaščen za izvrševanje poslov civilnih geo
metrov ali inženjerjev in ki sme za podjetje podpi
sovati. 

Člen 7. * 

(1) Mestna načelstva s predpisano pooblastitvijo 
(čl. 6., toč. 1. in čl. 8.) smejo izdelovati delilne načrte ^ 
za zemljiškoknjižne delitve z omejitvijo, da se načrti ^ 
tičejo zemljišč, ki so last občine, pod njeno upravo ali 
nadzorstvom, odnosno kadar se izvršujejo razlastitve in 
nakupi zemljišč v korist občine. Ravno tako so v svojem 
področju pristojna za oskrbovanje poslov pri vzdrževanju 
katastra (čl. 201. v zvezi s čl. 66. katastrskega pravil
nika VII. del, II. oddelek), kakor za vse geodetsko-
geometerske ppsle svojega področja, ki nimajo namena 
izdelovati situacijskih načrtov za zemljiške knjige io 
vzdrževanje katastra. Za posle, ki se izvršujejo na osnovi 
čl. 4. zakona o katastru so obvezni predpisi tega zakona. 

(2) Mestna načelstva smejo izvrševati katastrsko i** 
meritev gradbenih okolišev (rajonov) in vsega občin
skega ozemlja po posebnem odobrenju ministrstva Џ 
finance, oddelka za kataster in državna posestva. 

(8) Uradniki občin, ki imajo predpisano strokovno 
kvalifikacijo, se smatrajo za javno postavljene veščake 
(izvedence) pri sodnem postopanju v civilnih pravdah. 

(*) Da so pri kakem mestnem načelstvu pooblaščene 
osebe po tem členu, ee posvedočuje z rešitvijo minietf' 
stva za finance, oddelka za kataster in državna posestva. 

(«) Odredba čl. 8., odstavka 3. te uredbe velja v 
celoti za nameščence po tem členu. 

Člen 8. - • ' . . ' . 

. (4) Ustanove, navedene v čl. 6., toč. 2., la, privato» 
podjetja iz čl.. 6., toč., 8., te uredbe smejo izvrševati geo
detsko-geometerske posle za izdelavo delilnih naîrtov" 
za zemljiškoknjižne delitve z omejitvijo, da ee naärtf 
tičejo zemljižč, ki eo njihova last, ali ta' ee ti načrti izde
lujejo za izvrševanje takih del, odnosno"pravnih ooeJo*» 

" ••; • »Uradni liât« a , 120/26 fo jela 1&ОДШ9& 



VW^ftP^ : ' 

14.' kos. 299 

za katere so ustanove po zakonu ali po svojem namenu 
poklicane.. Ravno tako smejo izvrševati geodetsko-
geometerske posle svojega področja, s katerimi se ne 
^delujejo situacijski načrti za zemljiške knjige ali — 

• Vzdrževanje katastra, vendar so za te posle na pudstavi 
— čl. 4. zakona o zemljiškem katastru obvezni predpisi 
tega zakona. 

(2) Uslužbenci vodnih zadrug in sličnih ustanov 
(čl- 6., toč. 2.) se smatrajo za javno postavljene veščake 
(izvedence) v geodetsko-geometerskih stvareh v smislu 
§ 447. zakona o sodnem postopanju, v civilnih pravdah. 
*o ne velja za uslužbence privatnih podjetij po čl. 6., 
toč, 3,, te uredbe. 

(') Nihče ne sme istočasno izvrševati privatno 
Prakso kot pooblaščeni civilni geometer, odnosno inže-
nJer in biti hkratu stalni nameščenec ustanove, na ka
tero se nanašajo odredbe tega člena. 

(*) Odobritve za izvrševanje geodetsko-geometerske 
prakse daje ustanovam, navedenim v tem členu, mini
strstvo za finance, oddelek za kataster in državna 
posestva. 

•Člen 9. 

(') Za privatna podjetja (čl. 6., toč. 4), ki prijavijo 
Ministrstvu financ in pristojnemu upravnemu oblastvu, 
^a bodo izvrševala geodetsko-geometersko prakso po 
Ф. 6., toč. 4., te uredbe, so obvezni vsi predpisi, ki velja
jo za pooblaščene civilne geometre odnosno inženjerje. 

(3) Ko ministrstvo vzame prijavo na znanje, člani 
podjetja ali njegovi ,stalni nameščenci, ki so pooblaščeni 
"ivilni geometri, odnosno inženjerji, ne smejo izvrševati 
Privatne prakse deloma na svoje ime in d e l o m a na 
1 me pod je t j a , temveč samo na ime podtjetja. Ravno 
tako mora podjetje odjaviti nadaljnje izvrševanje geo
detsko-geometerskih poslov, in šele potem ko bo odjava 
vzeta na znanje, smejo dotične pooblaščene osebe izvr
ševati prakso na 9voje ime. 

Člen 10. 

Področje pooblaščenih zemljemercev s pravico pre-
lierjevanja zemljišč in površin do največ 20 katastrskih 
oralov kakor tudi vseh tistih oseb, katerim je bila po 
?Oevu 1. maja 1924. izdana pooblastitev za izvrševanje 
javne geometerske prakse z določeno omejitvijo, se ne 
menja s to uredbo. 

*!• Pogoji za pridobitev pravice za izvrševanje jàv-
°® prakse iz geodetsko-geometerske stroke po § 1., 
odstavku 1., toč. a), zakona o zemljiškoknjižnih de

litvah, odpisih in-pripisih. 

Člen 11. v 

. Podeljevanje pooblastitev osebam po § 1. odstavku 
}•> toč. a), zakona o zemljiškoknjižnih delitvah, odpisih 
l o pripisih za izvrševanje javne geodetsko-geometerske 
Prakse in za posle, navedene v čl. 3. te uredbe, spada v 
Pristojnost ministrstva za finance, oddelka za kataster 
t 0 državna posestva. Pooblastitev se podeljuje na osnovi 
^pričevala o opravljenem strokovnem izpitu, predpisa
l a e to uredbo. Opravljanje tega izpita ве dovoljuje s 
^?deìirói pogoji: 

1. ako ima prosilec diplomo domače ali tuje geodèt-
p e ali kulturno-tehnicne* äli gradbeno-tehnlčne fakul-
е Ц v katerih so najmanj skozi Stiri semestre obvezne 

geodezija in geodetske praktične vaje z obveznim dovrš-
nim državnim izpitom; 

. 2. ako ima prosilec diplomo, odnosno ako je absol
vent dvoletnega geodetskega tečaja na domači tehnični 
fakulteti ali tuji tehnični visoki šoli s predpisanim do-
vršnim državnim izpitom; 

3. absolviranim maturantom, ki so opravili državni 
geometerski izpit na osnovi naredbe madjarskegâ mini
strstva za finance z dne 24. septembra 1907., št. 117787; 

4. absolventom geometerskega odseka državnih sred
njih tehničnih šol, ako so opravili predpisani diplom
ski izpit; 

5. absolventom bivšega zemljemerskega odseka v 
Beogradu, ki je bil ustanovljen na podstavi čl. 11. zakona 
o davčni upravi, davčnih odborih in davščinah z dne 
14. junija 1884., z izmenjavami in dopolnitvami z dne 
20. decembra 1889.; 

6. absolventom akademije >profesor Andonović< v 
Beogradu, ki so po dovršenem šestem razredu gimna
zije ali realne gimnazije aH realke ali dovršenem dra
gem letniku srednje tehnične šole dovršili geometerski ' 
odsek v dveh normalnih šolskih letih; 

7. ako je prosilec dovršil katero drugo strokovno 
tehnično šolo, ki ni navedena v točkah 1. do vštete G-
tega člena, odloča o njem odbor za državno izmeritev pri 
ministrstvu za finance, če ima pravico do pooblastitve 
ali ne (čl. 10. pravilnika ministrstva za finance z dne 
1. januarja 1930. št. 65., o sestavi in področju dela odbora 
za državno izmeritev, izdanega na podstavi pooblastila y 
čl. S. zakona o zemljiškem katastru, »Službene novine* 
št. 12/IV/21 z dne 17. januarja 1930.); 

8- razen tega mora prosilec predložiti uradno potr
dilo, da je naš državljan; 

9. da je po dovršenih študijah in po opravljenem 
diplomskem, odnosno zaključnem izpitu, kakor je pred
pisan na posameznih tehničnih fakultetah, z zadovolji
vim uspehom prebil polna tri leta v državni službi, ali 
ravno toliko let v službi pri kakem od ministrstva za 
finance, pooblaščenem inženjerju ali geometru, ali pri 
kaki ustanovi ali podjetju, kjer se je bavll izključno z 
geodetsko-geometerskimi posli, toda za absolvente šol, 
ki so naštete pod toč. 2. do 7. tega člena, je potrebna 
predhodna praksa skozi najmanj 5 polnih let; 

10. da je dobrega vedenja, da ni bil obsojen, da ni 
v preiskavi radi prestopka, ki ima za posledico izgubo 
državljanskih pravic in da ni pod skrbstvom; 

11. da govori in piše službeni jezik; 
12. da ob času predložitve prošnje za odobritev 

opravljanja izpita ni v stalni državni ali banovinski 
službi; 

13. da nima nikakih duševnih ali telesnih napak, 
zbog katerih ne bi mogel sam izvrševati geodetsko-
geometerskih poslov. 

III. Opravljanje strokovnega geometerskega izpita. 

Člen 12. 

Strokovni geometerski izpit 9e opravlja pred po
sebno državno izpraševalno komisijo. 

Člen 18. 

(*) Državna izpraševalna komisija > ima svoj sedež 
pri ministrstvu za finance, oddelku za kata&ter in držav
na posestva, 
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(2) Predsednika in njegovega namestnika, člane, za
pisnikarja in namestnike članov in zapisnikarja izpraše-
v a J n e komisije imenuje minister za finance s svojo 
rešitvijo na predlog oddelka za kataster in državna pose
stva za tri koledarska leta. 

C) Za predsednika državne izpraševalne komisije 
se postavlja načelnik oddelka za kataster in državna 
posestva. 

(') V izpraševalno komisijo stopajo kot člani: šefi 
tehničnega in katastrskega odseka oddelka za kataster 
in državna posestva; šef odseka za zemljiške knjige 
ministrstva pravde in en strokovnjak za tehnične posle 
pri komasaciji zemljišč, po možnosti višji uradnik mini
strstva za finance ali ministrstva za kmetijstvo, kakor 
tudi en odposlanec inženjerskih zbornic, kateri~ima po
oblastitev za geodetsko-geometersko prakso. 

(») Namestnik predsednika izpraševalne komisije je 
po činu najstarejši član izpraševalne komisije, za namest
nike članov izpraševalne komisije pa se postavljajo višji 
uradniki iz istih ministrstev, iz katerih so člani komisije. 

(") Za zapisnikarja izpraševalne komisije se ime
nuje uradnik iz vrste inženjerjev ali geometrov, ki slu
žijo pri ministrstvu za finance, oddelku za kataster in 
državna posestva. , 

Člen 14. 

Izpiti se opravljajo v aprilu in oktobru vsakega leta 
pri ministrstvu za finance, oddelku za kataster in držav
na posestva po vrstnem redu, določenem po predsedniku 
izpraševalne komisije. 

Člen 15. 

(*) Kandidati morajo svoje predpïsno taksirane proš
nje za odobritev opravljanja strokovnega geometerskega 
izpita predložiti pri teritorialno pristojni finančni direk
ciji, odseku za kataster in državna posestva, ki j ib s 
svojim mnenjem in predlogom predloži ministrstvu za 
finance, oddelku za kataster in državna posestva v smislu 
odredb ČL 1., odstavka 3. in Čl. 6. in 33. pravilnika mini
strstva za finance, št. 27160 z dne 9. marca 1929., o 
poslovanju in pristojnosti odseka za kataster in državna 
posestva pri finančnih direkcijah, kakor o poslovanju in 
pristojnosti katastrskih uprav (>Službene novine« štev. 
63/XXVII z dne 16. marca 1929.). 

(2) Prošnje za opravljanje izpita v aprilu morajo biti 
predložene finančni direkciji najdalj do 1. januarja, proš
nje za opravljanje izpita v oktobru pa najdalj do 1. ju
nija dotičnega leta. Finančne direkcije morajo te prošnje 
predložiti ministrstvu za finance najdalj do 15. januarja, 
odnosno 15. junija istega leta v nadaljnji postopek. 

(3) Prošnji morajo biti priloženi dokumenti v origi
nalih ali pa v prepisih, ki so potrjeni od pristojnega 
oblastva in ki posvedočujejo, da kandidat ustreza pogo
jem iz čl. 11. te uredbe. 

(•) Nedostatno dokumentiranih in proti predpisom 
taksiranih prošenj finančne direkcije ne smejo vzeti v 
postopek. Ravno tako se prošnje, iz katerih ni razvidno, 
ali prosilec prosi za odobritev opravljanja samo strokov
nega geometerskega izpita, ali samo za opravljanje izpita 
za komasacije zemljišč (Čl. 24. te uredbe), ali odobritve 
za opravljanje obeh izpitov, ne smejo predlagati mini
strstvu za finance, dokler jih prosilci ne dopolnijo. 

Člen 16. 

'(*) Ministrstvo za finance, oddelek" za Kataster In 
državna posestva, mora na grošnie za opravljanje izpiti 

izdati svojo rešitev, odnosno odobritev najdalj do 
1. marca, odnosno 1. septembra dotičnega leta. 

(2) Ako se prosilcu ne odobri opravljanje izpita radi 
tega, ker ne izpolnjuje pogojev iz čl. 11. te uredbe, se 
mora ravno tako izdati rešitev, z razlogi ob povratku 
dokumentov, v roku kakor je predpisan v 1. odstavku 
tega člena. 

Člen 17. 

(*), Izpiti so praktični, pismeni in ustni. 
(2) Praktični izpit obstoji iz terenske naioge, ki jo 

mora kandidat rešiti na terenu v štirih dneh in jo potem 
izdelati v pisarni v roku nadaljnjih treh dni. Pri tem se 
sme kandidat posluževati vseh knjig, zakonov in pravil
nikov, kakor tudi potrebnih tablic in instrumentov. 

(8) Pismeni izpit iz geodetskega računanja in geo
detske prakse se opravlja neposredno po terenskem 
praktičnem izpitu. Naloga mora biti izdelana v 4 urah. 
Po presoji izpitne komisije se sme ta rok podaljšati na 
8 ur, če je naloga obsežnejša ali zamotanejša. 

(4) Kandidat, ki iz nalog po 2. in 3. odstavku tega 
člena dobi oceno »slabo«, se izključi od nadaljnjega 
opravljanja izpita s pravico, ki mu jo daje čl. 21. te 
uredbe. 

(°) Kandidat, ki se ne javi izpraševalni komisiji ob 
času, določenem z vrstnim redom izpita in ako to opra
viči pismeno, s predpisno kolkovano vlogo, ki jo vloži pO 
finančni direkciji in istočasno in neposredno pri mini
strstvu za finance, oddelku za kataster in državna pose
stva, se smatra, kakor da je odstopil od opravljanja 
izpita. Pravico ima opravljati izpit v prihodnjem 
roku, ako nanovo postopa po odredbah čl. 15. te uredbe. '$ 

(") Kandidat, ki mora med terenskim delom aH med 
izdelavo naloge v pisarni ali med pismenim izpitom 
(odstavek 2. in 3. tega člena) zaradi obolenja ali iz katerih 
drugih opravičenih razlogov odstopiti od nadaljnjega 
opravljanja izpita, ima ravno tako pravico, da v prihod
njem roku nanovo opravi ves izpit. 

(7) Kandidat, ki svoj neprihod na izpit ne opraviči 
ali iz neopravičenih razlogov zapusti izpit, nima pravice 
do opravljanja izpita v prihodnjem roku temveč šele V°. 
letu dni. 

(") Ustni izpit traja, dokler se komisija popolnoma 
ne uveri o kandidatovem znanju. Ustni izpit se opravlja 
ob prisotnosti članov komisije. 

(*)' Izpraševalna komisija mora sestaviti toliko nalog« 
kolikor je kandidatov, tako za praktični terenski kakor 
tudi za pismeni izpit iz geodetskega računanja 

Člen 18. 

Kandidati opravljajo izpite iz le-teh зкирТп: 
I. skupina — instrumenti, njihovo poznanje in rektf* 

fikacija; 
II. skupina — triangulacije nižjih vrst z elementi 

triangulacije višjih vrst; 
III. skupina — vse vrste višinskih izmeritev; 
IV. skupina — poligoni in linijske mreže; 
y . skupina — vsi načini za snemanje detajlov; 

VI. skupina — izdelava vseh vrst načrtov in kata
strskega operata s potrebnimi preračuni. '. 

Poznanje vseh zgoraj naštetih skupin poslov mora bi» 
v najožji zvezi z odredbami obstoječih. katastrskih pr*"1 , 
vilnikov. ' 

VII. skupina — zakoni, uredbe, pravilniki in »»*.,. 
rodila: ; "•}, 

"M 
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primeru 

1. zakon o neposrednih davkih; 
2. zakon o zemljiškem katastru in katastrski pra

vilniki I., II., III., IV., V. del, VI. del I. in Ц. razdelek 
in VII. del I. in II. razdelek; 

3. zakon o zemljiških knjigah; 
4. zakon o notranji ureditvi, osnavljanju in poprav

ljanju zemljiških knjig; 
5. zakon o zemljiškoknjižnih delitvah, odpisih in 

Pripisih; 
6. navodila za prvo osnavljanje zemljiških knjig; 
7. pravilnik za voditev zemljiških knjig; 
8. uredba o izdelovanju katastra po privatnih pod

jetjih; 
9. pravilnik o sestavi in področju poslov odbora za 

državno izmeritev; 
10. uredba o odpisu davkov v primeru elementarne 

Škode; 
11. navodilo k uredbi o odpisu davkov v 

elementarne škode; 
12. navodilo za odbijanje posebnih stroškov od kata

strskega čistega donosa in za reguliranje povračila (resti-
tucije) davkov; 

13. pravilnik o delu in pristojnosti odseka za kata
ster in državna posestva pri finančnih direkcijah in o 
delu in pristojnosti katastrskih uprav; 

14. zakon o izdajanju tapi j ; 
15. zakon o organizaciji finančne uprave v zvezi z za

g o n o m o uradnikih; 
,;?>. 16. vse odredbe iz zdolaj navedenih zakonov in pra

vilnikov, ki se tičejo katastrske tvarine; 
a) zakon o državnih cestah; 
b) zakon o nedržavnih cestah; 
c) zakon o osebnih imenih; 

V č) zakon o imenih krajev in ulic ter oznamenjevanju 
hiš ; številkami; 

•d) zakon ò gozdih; 
т v e) zakon o zamejničevanju državnih gozdov v Srbiji, 
Južni Srbiji in Črni gori; 

f) gradbeni zakon; 
^ ^ g) zakon' o likvidaciji agrarne reforme na velepose-
s*Va'h) s pravilniki za ta zakon; 

h) pravilnik o sekanju gozdov in izpreminjanju gozd-
n e ga zemljišča v drugo vrsto kulture; 

17. ravno tako tudi vse odredbe tistih . zakonov, 
jttedb, pravilnikov, navodil in pojasnil, ki bodo tekom 
asa Še predpisani in bodo v zvezi z, zakonom o zemlji-

£ m katastru in pravilniki k temu zakonu ali z ostalimi 
akoni, uredbami, pravilniki in navodili naštetimi v VII. 

lup in i , toč. 1. do 16. tega člena; 
18. obstoječi zakonski predpisi o komasaciji zemljišč, 

i л V e ^ a J° v r a znih delih kraljevine, vse dotlej ko bo 
*4an enoten zakon za vso kraljevino, in sicer: 

4 i 4 . ^ a vstrijeki državni zakon o komasaciji gospodar-
•** zemljišč z dne 7. junija 1883.; 
làrwv ^ 6 2 ^ 1 " zakon za Kranjsko z dne 7. novembra 

<0 deželni zakon za Štajersko z dne 26. maja 1909.; 
ske - z a k o n s k a Siena VII. in XXXIX. iz 1908. leta ogr-
i» f? d r ž a v pega zbora, ki veljata v Medmurju, Prekmur-
« . Baranji/Bački in Banatu; 

h*» 11 ^ 0 0 ° komasaciji zemljišč z dne 22. junija 1902. 
R ^ k e g a . sabora (z izvršilno naredbo), ki velja v 
^ a t e l d , Slavoniji in Sremu; 
& - e ' z a k o n o zemljiSkih združbah (zajednicah) in za-
™a'fi Badiugàb, 

Poznanje zakonskih predpisov o komasaciji zemljišč 
se zahteva od kandidatov samo v glavnih potezah, kan
didati pa, ki poleg strokovnega geometerskega izpita 
opravljajo tudi izpit iz komasacije, morajo dokazati po
polno poznanje teh predpisov in njihovo praktično upo
rabo (čl. 27. te uredbe). 

Člen 19. 
i1) Komisija vodi zapisnik, v katerega se vpisuje: 
a) kraj in dan izpita; 
b) rodbinska in krstna imena in zvanja predsednika 

in članov kakor tudi zapisnikarja izpraševalne komisije 
in vseh kandidatov; 

c) pismene naloge in vprašanja iz ustnega izpita; 
č) posamezne ocene in končna (združena) ocena za 

vsakega kandidata posebej. 
(*) Zapisnik podpisujejo predsednik, vsi člani in za

pisnikar komisije. 
C) Zapisnik in pismene naloge se hranijo v arhivu 

za kataster in državna posestva pri ministrstvu za 
finance. 

' Člen 20. 
i1) Praktične in pismene naloge kakor tudi ustni 

odgovori se ocenjajo in vpisujejo v zapisnik s 5 (odlično), 
4 (prav dobro), 3 (dobro) in 2 (slabo), končna ocena 
izpraševalne komisije za Uspeh kandidata je pa samo 
»opravil«, odnosno >ni opravil«. 

(2) Za oceno >opravik odločuje večina glasov. V 
primeru, da so glasovi razdeljeni, odloča glas predsed
nika komisije. 

(3) Uspeh izpita se priobči kandidatu istega dne in 
se mu izda predpisano izpričevalo, lei ga podpišejo pred
sednik, vsi člani komisije in zapisnikar. Kandidat, ki 
izpita ni opravil, se obvesti o tem ustno, pismena rešitev, 
ki jo podpišeta samo predsednik in zapisnikar, se mu 
pa izda samo tedaj, če kandidat zanjo prosi s pismeno 
po predpisih kolkovano vlogo. 

Člen 21. 
0) Izpit se širne p o n o v i t i vsega skupaj dva

krat, in to: prvikrat po šestih mesecih, drugikrat pa po 
letu dni. 

(2) Kandidati, ki se prijavljajo za ponovni iapit, mo
rajo postopati povsem po čl. 15. te uredbe. 

Člen 22. 
i1) Ministrstvo za finance, oddelek za kataster !n 

državna posestva, izdaja v smislu pooblastitve iz § 6., 
V/2, zakona o organizaciji finančne uprave, in na pod
stavi zapisnika izpraševalne komisije in na zahtevo kan
didata, ki je opravil izpit, pooblastitev za izvrševanje 
javne prakse iz geodetsko-geometerske stroke na vsem 
ozemlju kraljevine in s sedežem poslovalnice, katero na
vede sam kandidat v svoji prošnji. Tej prošnji mora biti 
priloženo izpričevalo o opravljenem izpitu v originalu 
ali v uradno potrjenem prepisu, kakor tudi od pristoj
nega oblastva4 izdano potrdilo, da prosilec izpolnjuje po
goje iz čl. 8-, odstavka 3., odnosno čl 7.; odstavka 5., od
nosno čl. 36. odstavka 3. Pogoj iz čl. 11., točke 12., velja 
tudi ob času, v katerem se zahteva pooblastitev. 

(») Izdajanje novih pooblastitev se objavlja v »Služ
benih novinah«. 

Člen 28. 

(*) Kandidat mora neposredno pred opravljanjem 
izpito potožiti takse za izpjit y gotovini, 
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(*) Predsednik In vsak član izpraševalne komisije 
(čl. 13. te uredbe) imajo pravico na 100 dinarjev, za
pisnikar pa na 80 dinarjev iz položene takse od vsakega 
kandidata. 

IV. Opravljanje izpita zà izvrševanje tehničnih del 
pri komasaciji zemljišč. 

Člen 24 

Ako kandidat, ki že ima pooblastitev za îzvrSevanje 
javne geodetsko-geometereke prakse, ki mu je bila iz
dana na podstavi izpričevala o opravljenem strokovnem 
geometerskem izpitu po tej uredbi, ali po pravilniku 
št. 2439 z dne 1. maja 1924, ali če mu je bila poobla
stitev za izvrševanje javne geodeteko-geometerske prakse 
izdana pred dnem 3- junija 1924, ko je pravilnik št. 2439 
z dne 1. maja 1024. z razglašenjem v službenih novinah< 
stopil v moč, hoče, da se mu njegova pooblastitev za 
izvrševanje javne geodetsko-geometereke prakse razširi 
tudi na tehnične posle pri komasaciji zemljišč, ali če 
Kandidat hoče istočasno s strokovnim geometerskim iz
pitom opraviti tudi izpit iz komasacije zemljišč, potem 
mora postopati po 61. 16. te uredbe. 

Člen 25. 

(*) Prosilec, ki sploh še ni opravil strokovnega geo-
meterskega izpita, bodisi po tej uredbi bodisi po pravil
niku š t 2439 z dne 1. maja 1924, ali na podstavi prej-; 
šnjih predpisov, odnosno ki ni dobil pooblastitve za iz
vrševanje geometereke prakse, preden je ta uredba sto
pila v veljavo, ne more od dneva, ko je ta uredba sto
pila v moč, dobiti pooblastitve za izvrševanje del za ko
masacijo zemljišč, če ne opravi tudi strokovnega geo-
meterskega izpita in izpita za komasacijo zemljišč po 
tej uredbi. 

(*) Osebe, ki so pred dnem 1. maja 1924. opravile 
oba izpita, omenjena v 1. odstavku tega člena, so opro
ščene opravljanja ponovnega izpita. 

Člen 26. 

(*) Kandidat, ki hoče opraviti izpit za komasacijo 
zemljišč, mora poleg pogojev, naštetih v čl. 11. te uredbe, 
dokazati, da je razen predpisane prakse po čl. 11., točki 
9., te uredbe, polni dve leti z zadovoljivim uspehom de
lal na vseh tehničnih poslih, ki se morajo opravljati pri 
komasaciji zemljišč. 

(s) V prošnji mora kandidat navesti podatke o ko
masaciji, pri kateri jö sodeloval, t. j . : občino, odnosno 
občine, dalje ali je bila komasacija obča ali posamezna 
(delna), površino komasacijskega objekta, kdaj je bila 
komasacija izvršena kakor tudi vse tiste podatke, ki eo 
potrebni za presojo, da li si je prosilec pridobil dovolj 
tehnične prakse, da se more pripustiti k izpitu iz teh 
poslov. 

(*) Kandidatovi prošnji mora biti priloženo potrdilo 
o uspešni tehnični praksi pri komasacijskih delih. 

Člen 27. 

(*) Izpit iz komasacije zemljišč je pismen in usten 
(») Pismeni izpit traja štiri dni. V tem rpku mora 

kandidat svojo nalogo izdelati. 
(') Ustni izpit se opravlja ob navzočnosti članov 

izpraševalne komisije in se razteza na vse. zakonske 

predpise, ki so našteti v čl. 18., skupini VII., toč 18. te 
uredbe. 

(*) Odredbe čl. 19. do 21. te uredbe veljajo tudi za 
izpit iz komasacije zemljišč. 

Člen 28. 

Pooblastitev za izvrševanje tehničnih poslov 
komasaciji zemljišč velja za ozemlje vse kraljevine. 

pri 

V. Izvrševanje javnopravne prakse iz geodetsko-
geometerske stroke z omejitvijo na lastni delokrog 
po § 1., odst. 1., toč. b) zakona o zemljiško-knjižnih 

delitvah, odpisih in pripisih. 

Člen 29. 

( l) Situacijski (delitveni) načrti, izdelani od držav
nih in banovinskih oblasti, ki imajo gradbeno-tehnične, 
kulturno-tehnične ali gozdarsko-tehnične uradnike,i se 
izvedejo v zemljiških knjigah in zemljiškem katastru, 
ako so izdelani v njihovem področju (čl. 4. in čl. 6., 
odst. 2.) v smislu odredbe iz § 1., odst. 1., črke C) zakona 
o zemljiškoknjižnih delitvah, odpisih in pripisih kakor 
tudi odredbe iz čl. 200. katastrskega pravilnika VII. del, 
II. oddelek, toda v zvezi s čl. 90. do 100. istega pra
vilnika. 

(') Izdelava situacijskih (delitvenih) načrtov, nave
denih v 1. odstavku tega člena mora ustrezati pogojem* 
predpisanim v § 1., odst. 3. do 5. zakona o zemljiško
knjižnih delitvah, odpisih in pripisih, potem pogojem 
navedenim v §§ 154. do 158. pravilnika za voditév zemlji
ških knjig, št. 18450 z dne 17. februarja 1931, (»Službene 
novine< št. 64/XIX/120 z dne 21. marca 1931.), kakor 
tudi pogojem iz čl. 66. do 70. katastrskega pravilnika 
VII. del, II. oddelek, ki so določeni na podstavi odredbe 
čl. 43., odst. 3., zakona o zemljiškem katastru. Razen tega 
mora izdelava teh načrtov ustrezati tudi vsem onim 
pogojem, ki so v zvezi z zgoraj omenjenimi predpisi 
bodisi da jih je izdalo ministrstvo za finance ali ministr
stvo pravde bodisi da so predpisani od katerega drugega 
ministrstva toda v sporazumu z ministrstvom za finance« 

Člen 30. 

Načrte državnih ali banovinskih oblastev, ki nie» 
izdelani po predpisih, omenjenih v čl. 29. te uredbe, p* 
jih zato zemljiško-knjižna sodišča in katastrska oblastve 
ne bi mogla vzeti v nadaljnji, postopek in v izvedbo, eo 
dotična državna ali banovinska oblastva dolžna, da № 
popravijo, predelajo ali dopolnijo. 

VI. Izvrševanje javnopravne prakse Iz geodetsko* 
geometerske stroke z omejitvijo na lastno področje 
,po § 1., odst. 2., zakona o zemljiškoknjižnih delitvah 

odpisih in pripisih. 

Člen 31. ' 

(*) Za ona oblastva, urade in korporacije, kï v § *•< 
odst. 1, zakona o zemljiškoknjižnih delitvah, odpieib ''№ 
pripisih niso omenjeni, pa'jim je s katastrskim pravil
nikom VII. del, II. oddelek, priznana pravica, da «* 
katastrske in zemljiško-knjižne namene izdelujejo načrte 

' o izmerjanju njihovega lastnega zemljišča (čl. 201. zgorM 
navedenega pravilnika), veljajo odredbe iz cl.'tì. do,?'. 



14. kos, 
303 

te uredbo, ki so predpisane na podstavi pooblastitve iz 
§ 1., odst. 2., zakona o zemljiškoknjižnih delitvah, odpi-
»ih in pripisih ter v soglasju z odredbo iz § 157. pravil
nika za voditev zemljiških knjig. 

(*) Zainteresirana oblastva, uradi ali korporacije, ki 
«le, da bi se delitveni načrti aH tudi kateri drugi načrt, 
'«delani od njihovih uradnikov, odnosno njihovih stalnih 
nameščencev za namene lastnega .službenega področja, 
P'oglaeili sposobnim, da služijo za podstavo zemljiško
knjižnim delitvam, morajo o tem predložiti predlog 
tolnistretvu za finance, oddelku za kataster in državna 
Posestva. V tem predlogu morajo navesti vse potrebne 
Podatke o uradnikih, odnosno nameščencih, ki bodo izvr
ševali dela iz geodetsko-geometereke stroke in priložiti 
vse dokumente o njihovi šolski izobrazbi, ki mora ustre
zati šolski izobrazbi, predpisani v öl 11., točkah 1. do 6. 
'6 uredbe,. potem potrdilo o uspešni tehnični praksi iz 
eeodetsko-geometèrskih del pred vstopom v njihovo 
službo, kakor tudi vse take dokumente, ki bi bili važni 
Pri presoji, da Ц. bodo njihova dela iz geodetsko-geome
tereke stroke ustrezala katastrskim in zemljiškoknjižnim 
Predpisom. 

(•) Predlog po prednjem odstavku se sme predložiti 
**ak Sas. 

. (*) Ministrstvo za financé, oddelek za kataster in 
državna posestva, predloži veak tak predlog glavni 
npravi inženjerskih zbornic, ki mora po zaslišanju 
teritorialno pristojne inženjerske zbornice podati svoje 
Mnenje in predlog, kolikor je ona interesirana. Ministr
ovo za finance mora potem ves predmet izročiti teri
torialno pristojni finančni direkciji, da ta na podstavi 

Svojih opazovanj, izkustev in zaznanj poda svoje mnenje. 
(") Na podstavi zbranih podatkov mora ministrstvo 

** finance na veak posamezni predlog zainteresiranih 
°blastev, uradov ali korporacij izdati svojo rešitev in 
1° dostaviti predlagatelju po pristojni finančni direkciji 
ln katastrski upravi. 

(*) Rešitev velja samo dotlej, ko bodo uradniki, 
°dnosno nameščenci, ki so v zadevni rešitvi imenoma 
zavedeni, v službi pri zainteresiranem oblastvu, uradu 
*tt korporaciji Kakor hitro kateri teh uradnikov iz 
Kakršnihkoli razlogov zapusti službo ali bi bil upokojen, 
jnora to dotično oblastvo, urad ali korporacija v roku 

dni, ki se računajo od dneva prestanka službe, Javiti 
Çritorialno pristojni finančni direkciji, odseku za kata-
• •Jjr in državna posestva in istočasno tudi teritorialno 
Pnetojni katastrski upravi, ki mora to prijavo odstopiti 
'naučni direkciji s svojim poročilom. 
. (*) Finančna direkcija mora v, roku 3 dni po pre-
, e n m obeh poročil obvestiti ministrstvo za finance. 
^. (') Oddelek za kataster in državna posestva mini-
*Jj*tva «a finance, odseki za kataster in državna pose« 
*V* P?i podrejenih finančnih direkcijah in vse katastrske 
{j******, odnosno davčne uprave v krajih, kjer še nI 
^ s e n a katastrska lzmeritev, morajo voditi spiske vseh 
Г"«ј oblaetev, uradov in korporacij, o katerih govori 

îJNea; e točnimi podatki ohih uradnikov, ki imajo pra-
JJg *& izvrševanje geodetsko-geometerskih poslov po 
*^W ministrstva za finance in v mejah, ki so pred-
N8*»* e to ttredbo. 

Člen 88. 

ш j p Za izdelavo načrtov veljajo poveem odredbe iz 
*»™* odstavka 2. te uredbe. 
odgj'l. NenPoStevànje predpisov, pavedenih v prednjem 
^•wvjiu — goleg nejodobritve zadejmih načrtov. p_o 

katastrski oblasti — ima za posledico razveljavljenje 
pooblastitve, priznane z rešitvijo ministrstva za finance 
onemu uradnika, ki se pregreši proti katastrskim 
predpisom, ali pa razveljavljenje celotne pooblastitve, 
priznane z rešitvijo ministrstva za finance oblastvu, 
uradu ali korporaciji, ako bi se ugotovilo, da načrti niso 
izdelani za namene lastnega področja dotičnega oblastva, 
urada ali korporacije (§ 164., toč, 1. odet. 3. in 4. pravil
nika za voditev zemljiških knjig in 61. 201. katastrskega 
pravilnika VII. del, II; oddelek). 

Člen 83. 

Da bo mogoče postopati po čl. 32., odst. 2. te uredbe, 
morajo finančne direkcije in katastrske uprave ob pre
gledovanju načrtov in po potrebi tudi pri inšpekcijah, 
odnosno terenskih delih v občini, katere se tiče načrt 
sumljive narave, po službeni dolžnosti preiskati vse 
okolnosti in ugotoviti, ali je prestopek take narave, da 
zahteva uporabo mer po čl. 32., odst. 2. te uredbe. 

Člen 84. 

Za posle po ČL 6. do 9., odnosno po čl. 31. te uredbe 
se ne izdaja pooblastitev za izvrševanje Javne prakse iz 
geodetsko-geometereke stroke, kakor Je to določeno v 
čL 22. te uredbe za osebe iz § i;, odst. 1., točke a) zakona 
o zemljiškoknjižnih delitvah, odpisih in pripisih temveč 
se izdajajo posebne rešitve onim oblaetvom, uradom in 
korporacijam, ki razpolagajo z uradniki, sposobnimi za 
take posle. Zato uradniki, ki so v službi pri oblastvih, 
uradih in korporacijah navedenih v ČL 6., toč. 1., 2. in 
3., odnosno v 8L 81. te uredbe, nimajo pravice do poobla
stitve brez omejitve, kakor jo imajo osebe po § 1, 
odst. »., točke a) zakona o zemljiškoknjižnih delitvah, 
odpisih in pripisih. Ako je bila komu, preden je stopila 
y veljavo ta uredba, izdana pooblastitev za izvrševanje 
javne geodetsko-gèometerske prakse na podstavi pravil
nika št. 2439 z dne 1. maja 1924., in je ta oseba po pri
dobitvi pooblastitve kot uradnik stopila v službo pri 
oblastvu, uradu ali korporaciji navedenih v § 1., odst. 2. 
zakona o zemljiškoknjižnih delitvah, odpisih in pripisih, 
odnosno v čl. 6., toč. 1., 2. in 8. in v čl. 31. te uredbe, 
ali ako je ta oseba poprej ali v času.zahteve in prido
bitve pooblastitve že bila v taki službi, brez ozira na 
to, ali Je bila ministrstvu za finance znana ta okolnost 
ali ne, potem ta oseba izgubi pravico do pooblastitve 
za izvrševanje javne geodetsko-geometereke prakse brez 
omejitve, katera ji Je bila priznana pred izdano rešitvijo. 
Taka oseba ima pravico za izvrševanje samo takih 
poslov, ki so navedeni v čl. 201. katastrskega pravilnika 
VII. del, II. oddelek (glej izjemo v čl. 36., odst. 1., 
toč. 6.). 

VII. Oprostitve od opravljanja strokovnega geomrtor-
skega izpita sa pridobitev pooblastitve m Izvrševanje 

javne prakse is geodetsko-geometereke stroke. 

člen 35. 

(*) Od opravljanja strokovnega geometerskega izpita 
predpisanega s to uredbo, se oprošoajo: 

1. vse one osebe, M so, preden je stopila v veljavo 
ta nredba, radi pridobitve pooblastitve za izvrševanje 
javne prakse h geodetsko-geometereke stroke opravile 
strokovni geometereki izpit po pravilniku ministrstva 
za finance z dne lt maja 1924.2 št, 2439, ali na podstavi 
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prejšnjih predpisov neglede na to, ali so že zahtevale 
in dobile pooblastitev ali ne; 

2. V9e osebe, katerim je bila na podstavi prehodnih 
naredb iz pravilnika z dne 1. maja 1924., št. 2439, izdana 
pooblastitev za izvrševanje javne prakse iz geodetsko-
geometerske stroke na vsem ozemlju kraljevine ali z 
omejitvijo za posle do določene površine zemljišč in na 
določenem ozemlju; 

3. vse one osebe, katerim je bila po dnevu 1. maja 
1924. in na podstavi prehodnih naredb, navedenih pod 
toč. 2. tega člena, obnovljena njihova pooblastitev, izdana 
na podstavi prejšnjih predpisov; 

, 4. inženjerji, geodeti in geometri, ki so uslužbeni 
pri državnih katastrskih, oblastvih najmanj 15 let in kot 
uradniki z zadovoljivim uspehom izvršujejo geodetsko-
geometerske posle, vse pa s pogojem, ako so pred pred
ložitvijo prošnje za izdajo pooblastitve podali ostavko na 
državno službo, odnosno ako so upokojeni, in to ne radi 
nesposobnosti za izvrševanje terenskih tehničnih del, pred 
potekom roka. predpisanega po zakonu o uradnikih, ter 
s pogoji iz čl. 11., toč. 8., 10., 12. in 13. te uredbe; 

5. učitelji geodezije na univerzah in takih tehničnih 
šolah, katerih absolventi imajo pravico do opravljanja 
strokovnega geometerskega izpita in glede na tega tudi 
do pridobitve pooblastitve za izvrševanje javne prakse 
iz geodetsko-geometerske stroke po tej uredbi, to pa s 
pogojem, da so podaniki naše države, ali Ja se po kakem 
posebnem odloku pristojnih oblastev ravna z njimi kot 
z našimi podaniki, ali kadar v tem pogledu s katero tujo 
državo obstoji pogodba o vzajemnosti. 

(J) Osebe, naštete v odst. 1., pod toč. 1. do 5. tega 
člena, nimajo pravice, da bi bile oproščene tudi od 
opravljanja izpita iz komasacije zemljišč, razen tedaj, 
kadar že imajo tako pooblastitev, ki jim je bila izdana 
na podstavi opravljenega izpita po prejšnjih predpisih, 
ki so veljali pred dnevom 1. maja 1924.. odnosno potem, 
ali ako jim ta pooblastitev pritiče na podstavi prejšnjih 
zakonskih predpisov. 

VIII . Dolžnosti pooblaščenih oseb za izvrševanje 
javne prakse iz geodetsko-geometerske stroke. 

Člen 36. . 

C1) Osebe, ki imajo pooblastitev za izvrševanje javne 
prakse iz geodetsko-geometerske stroke brez omejitve 
[§ 1., odst. 1., toč. a) zakona o zemljiškoknjižnih deli
tvah, odpifih in pripisih] so dolžne: 

1. prijaviti vsako stalno premeno kraja sedeža geo-
meterske poslovalnice pristojni finančni direkciji,, ki 
mora o tem obvestiti ministrstvo za finance; 

2. opraviti pred pristojnim upravnim òblastvom pri
sego — kolikor je že preje niso opravili — sledeče 
vsebine: 

>Jaz, N. N., prisegam pred Vsemogočnim Bogom, da 
bom vladajočemu kralju N. N. zvest in da bom poverjeno 
mi dolžnost bodisi od javnih oblastev ali privatnih oseb 
izvrševal vestno po obstoječih zakonih in predpisih. 
Ravno tako prisegam, da bom vsa poverjena mi dela 
izvrševal po svojem najboljšen. znanju, da. bom pri vseh 
poverjenih mi delih nepristranski in* da bom poverjeno 
mi tajnost vestno čuval. Tako mi Bog pomagaj!«; 

3. prijaviti kvalificirane pomočnike pristojni finanč
ni direkciji radi overitve njihove legitimacije;,: 

4. postaviti datum, svojeročni podpis in pečat na 
vse v njihovih poslovalnicah napravljene izdelke in 
plane (načrte in risbe); 

5. popraviti vse pogreške v svojih izdelkih, bodisi 
da so jih zapazili sami ali stranke, bodisi da so pogre
ške zapazila katastrska ali zemljiškoknjižna oblastva; 

6. ravnati se po vseh katastrskih in zemljiško-knjiž-
mh predpisih kakor tudi onih, ki imajo kakršnokoli 
zvezo z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo ter 
prilagoditi svoja dela tudi vsem ostalim zakonskim 
predpisom. 

(') Te osebe ne smejo imeti podružnic zunaj kraja 
sedeža svojih geometerskih poslovalnic. 

(a) Z izvrševanjem javne prakse iz geodetsko-
geometerske stroke ne smejo istočasno izvrševati plača
no državno аЦ katero drugo javno službo v lastnosti 
uradnika ali stalnega nameščenca, razen učiteljske 
službe na univerzah in na takih tehničnih šolah, katerih 
absolventi imajo pravico do pooblastitve po tej uredbi. 

(*) Ravno tako se te osebe ne smejo baviti s posli, 
ki se ne skladajo s položajem in ugledom pooblaščenih 
inženjerjev, geodetov in geometrov. 

(5) Za vse posle, ki jih te. osebe izvršujejo iz geodet
sko-geometerske stroke, so odgovorne moralno in mate
rialno po obstoječih predpisih. 

(•) Vsaka pooblaščena oseba je dolžna voditi delo-
vodni zapisnik, ki mora biti paginiran in overjen po 
pristojnem oblastvu. V ta zapisnik : se morajo vpisati 
vsi posli, ki so se prevzeli v delo. 

Zapisnik rriora vsebovati: 
1. zaporedno številko; 
2. dan, katerega jè bil posel naročen; 
3. vsebina predmeta; 
4. dan, katerega je bil izdelani elaborat izročen, s 

točno označbo osebe, kateri je bil vročen; 
6. zaračunana nagrada za izvršitev posla. 

IX; Prestanëk in izguba pooblastitve. 

Člen 37. 

Pravica za izvrševanje javne prakse iz geodetska 
geometerske stroke prestane: 

1. z izgubo državljanstva; 
2. kadar pooblaščena oseba postane trajno nespo

sobna za izvrševanje javne prakse radi telesne* aid du
ševne hibe; ••''','' 

3. 8 smrtjo; • • _..v 

4. z odpovedjo; 
5. z vstopom v državno ali banovinsko službo, ali v

 :, 
službo pri kateremkoli samoupravnem oblastvu ali usta
novi, korporaciji, zadrugi ali privatnem podjetju v last
nosti uradnika, odnosno stalnega nameščenca; /;.; 

6. kadar se s pravnomočno razsodbo kazenskega eQ"J i 
dišča obsodi na izgubo častnih pravic ali javne službe; 

7. kadar se pravnomočno otvori stečaj nad njeni?? ." 
premoženjem, kakor tudi v primeru sodnega odloka, 4* , 
se stečaj ne otvarja zato, ker njeno premoženje ne «№<*?• 
šča za pokritje stroškov stečajnega postopka; 

8. kadar vrši posel, za katerega nima pooblastitve) 
ali z zlorabo poverjenega mu posla, kar se. mora .nip*- \i 
toviti po pristojnem oblastvu na tožbp z za interes i ra j 
etrani. ' ,;; 

•:'Jffi 
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X. Kazni. 

Člen 38. 
0) Inze-njerji se kaznujejo po tej uredbi za prestop

ke pri izvrševanju javne prakse iz geodetsko-geometerske 
stroke samo po predhodnem sporazumu z ministrstvom 
za gradbe in na podstavi zaslišanja in predloga glavne 
uprave inženjerskih zbornic. Kazni po čl. 39., toč. 1. do 6-, 
izreka ministrstvo za finance. 

(*) Vse ostale pooblaščene osebe za izvrševanje 
Javne prakse iz geodetsko-geometerske stroke se kaznu
jejo po tej uredbi in na podlagi predhodnega zaslišanja 
!n predloga teritorialno pristojne finančne direkcije v 
skladu z odredbo v čl. 6. v zvezi s čl. 1., odst. 3., in čl. 33. 
Pravilnika ministra za finance št. 27160 z dne 8. marca 
1929. o poslovanju in pristojnosti odseka za kataster in 
državna posestva pri finančnih direkcijah kakor tudi o 
Poslovanju in pristojnosti katastrskih uprav (>Službene 
»ovine« št. 63/XXVII z dne 16- marca 1929.) Kazni po 
čl. 39., toč. 1. in 3., izreka samo finančna direkcija, iz
rekanje ostalih kazni po čl. 39. pa spada v pristojnost 
ministrstva za finance.. 

Člen 39. 
* 

Kazni za prestopke, učinjene pri izvrševanju javne 
Prakse iz geodetsko-geometerske stroke so te-le: 

1 pismeni opomin; 
2. pismeni ukor; 
3. ustavitev dela za dobo treh mesecev; 

'',:(, 4. ustavitev dela za šest mesecev; 
„' 5. ustavitev dela za eno leto; 

6. izguba pravice za izvrševanje javne praks© iz 
ßwdetsko-geometerske stroke. 

Člen 40. 

(*) Kazni po 51. 39., toč- 1. in 2., izreka finančna 
direkcija, na katere področju je kraj sedeža geometerske 
Poslovalnice dotične pooblaščene osebe, ako ta poobla
ščena oseba spada v skupino po čl. 38., odst. 2., im na 
^temeljen s konkretnimi dokazi podprt predlog katastr
ske uprave, na katere področju je bila učinjena ali za
pažena kršitev dolžnosti ali nerednost. O kaznovanju 
toora finančna direkcija istočasno obvestiti ministrstvo 
г а finance z overjenim prepisom dotičnega odloka. 

(') Ako pooblaščena oseba spada v skupino po čl. 
*•» odst. 1., mora finančna direkcija samo zbrati podatke 
l n dokaze, katere mora s svojim mnenjem in predlogom 
Predložiti ministrstvu za finance radi izdaje odloka o 
k^aii iz čl. 39., toč. 1. ali 2. 

Člen 41. 

C1) Nobena -kazen iz ČL 39. ee ne sme izrekati, preden 
8 0 pooblaščena oeeba ne zasliši bodisi po katastrski 
uPravi ali finančni direkciji ali po ministrstvu za finance. 

(*) Za vsako kazen iz čl. 39. se mora pooblaščeni 
^ b i pismeno priobčiti utemeljeni odlok. 

(*) O vseh kaznih iz čl. 39. morajo biti obveščeni 
|™nistrstvo za finance kakor tudi teritorialno pristojna 
Hoaocna direkcija in katastrska uprava radi vpisa kazni 
* spisek, ki vsebuje stolpec za osebne podatke, kraj se-

K?4 Söometorake poslovalnice, datum in številko po
oblastitve in toliko stolpcev,-kolikor je vrst kazni po 
**'801 У. etolrjcuj, s katere ee vgieuieiq kaznih ввгшдаје 

navesti datum in številka kazenskega odloka, oblastvo, 
ki je odlok izdalo kakor tudi kratka vsebina odloka. O 
kaznovanju inženjerjev se mora obvestiti glavna uprava 
inženjerskih zbornic. 

Člen 42. 

(*) Proti odloku o kazni po čl. 39., toč. 1. in 2., izda
nem po finančni direkciji (čl. 38., odst. 2., in čl. 40., 
odst. 1.), se je mogoče pritožiti pri ministrstvu za finance 
proti odloku o kazni, izdanem po ministrstvu za finance 
(čl. 38., odst. L'in'2., in čl. 40., odst. 2.) pa ni pritožbe. 

(s) Kad^ar se izreče kazen po čl. 39., toč. 3., 4., 5. in 
6., stopi odlok o kazni v veljavo 30 dni po dostavi odloka 
potem pristojne oblasti. 

(3) Izguba pravice za izvrševanje prakse iz geodet
sko-geometerske stroke, odnosno odvzem pooblastitve za 
take posle (čl. 39., toč. 6.) se objavlja v »Službenih no-
vinah«. 

Člen 43. 

V času, dokler traja ustavitev dela po čl. 39-, toč. 3. 
do vštete 5., za izvrševanje poslov iz geodetsko-geometer
ske stroke pooblaščena oseba ne sme prevzemati nobenih 
poslov v delo. Katastrska oblastva, ki so po pravilniku 
ministra za finance Št. 27160 z dne 8. marca 1929. pri
stojna za odobritev njihovih načrtov, ne smejo vzeti v 
postopek načrtov, ki se tičejo ob času ustavitve dela na 
terenu izvršenih del, temveč jih morajo opremiti z od
govarjajočo pripombo in -označbo številke in datuma 
ministrskega odloka o ustavitvi dela in jih vrniti zemlji
škoknjižnemu sodišču z obvestilom, da se ti načrti ne 
bodo izvedli v katastrskem operatu. Enako se mora po
stopati tudi v primeru izgube pravice za izvrševanje javne 
prakse iz geodetsko-geometerske stroke (čl. 39., toč. 6r). 

Člen 44. 

Za težje kršitve dolžnosti službe ali ugleda stroke, 
radi katerih se sme uporabiti večja kazen, se smatrajo 
sledeča dela: 

1. ako se ob priliki pregleda planov (načrtov) za
pazijo taki pogreški v delu, da se more iz njih ugotoviti 
popolna nesposobnost ali nezaupanje za samostojno iz
vrševanje poverjenih poslov; 

2. ako se ugotovi, da je izmeritev, ki je predmet 
izvedbe v katastru in v zemljiški' knjigi, izvršena brez 
predhodnega zaznamenovanja meje s trajnimi vidnimi 
znaki (čl. 10. zakona o zemljiškem katastru in čl. 70. 
katastrskega pravilnika VII. del, II. oddelek); 

3. ako je situàcijski načrt izdelan brez vsake pred
hodne izmeritve (čl. 40., odst. 8. v zvezi s čl. 52. kata
strskega pravilnika VII. del, II. oddelek); 

4. ako je situaciski načrt izdelan na podlagi izme
ritve po nekvalificiranem pomočniku pooblaščenega in-
ženjerja, geodeta ali geometra (čl. 70. katastrskega pra
vilnika VII. del, II. oddelek); 

б. ako se ugotovi, da je pooblaščena oseba za izvrše
vanje javne prakse iz geodetsko-geometerske stroke od
stopila v izvršitev katerokoli izmeritev, ki je predmet 
izvedbe v katastru In zemljiški knjigi, nekvalificirani 
osebi ali osebd brez pooblastitve za izvrševanje javne 
prakse iz geodetsko-geometerske stroke, ki ni zaposlena 
v njegovi geometereki poslovalnici, četudi mu je tak 
nazri cjvftsüai 
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6. ako obstoje dokazi o nemoralnem ali nedostojnem 
vedenju v privatnem življenju take prirode, da ogrožajo 
ugled geometerske službe in stroke; 

7. ako si na nedostojen način išče klijentov; 
8. ako izvršuje posle, za katere ni pooblaščen; 
9. ako se pregreši proti osnovnim odredbam katastr

skih in zemljiškoknjižnih predpisov, pa se brani, da 
naknadno popravi pogreške v svojih izdelkih; 

10. ako gre za vprašanje državnih interesov in po
sebno za interese katastrske službe ali interese delo
dajalca. 

Člen 45. 

0) Osebam, ki nimajo pooblastitve za izvrševanje 
javne prakse iz geodetsko-geometerske stroke v smislu 
te uredbe, je prepovedano prevzemati posle, ki spadajo 
v področje pooblaščenih geometrov. 

(*) Ako se dokaže, da je kdo brez pooblastitve iz
vrševal posle, ki spadajo v področje pooblaščenih geo
metrov, se kaznuje na predlog ministrstva za finance 
po občem upravnem oblastvu, odnosno kjer je tako, 
po državnem krajevnem policijskem oblastvu, na čigar 
področju je izvrševal te posle, z denarno kaznijo od 500 
do 1600 dinarjev v korist državne blagajne in z zapo
rom od 10 do 80 dni, ali z eno od obeh kami. Ako se 
denarna kazen ne plača v določenem roku, se izpremeni 
v zaporno kazen. 

(») 0 izreku ka*ni se obvesti ministrstvo za finance, 
oddelek za kataster in državna posestva. 

XI. Prehodne in končne odredbe. 

Ölen 48. 

Vse pooblastitve za izvrševanje javne prakse iz 
geodetsko-geometerske stroke, ki so bile izdane, preden 
je stopila v veljavo ta uredba, veljajo tudi dalje, razen 
onih, ki so posebno navedene v čl 34. kakor tudi onih, 
ki nasprotujejo odredbam te uredbe. 

Člen 47. 

Ko stopa ta uredba v veljavo, preneha veljati pra
vilnik ministra za finance o opravljanju strokovnega geó-
meterskega izpita za pridobitve pooblastitve za IzvrSe
vanje privatne geometerske prakse z dne 1. maja 1924., 
št. 2439, z izpremembami in dopolnitvami z dne 20. no
vembra 1926., š t 7868 in z dne 14. junija 1929., St. 59668. 

Glen 48. 

Kolikor se ta uredba sklicuje na predpise zakonika 
o sodnem postopanju v oivilnih pravdah, je z njimi vee 
dotedaj, ko dobi ta zakonik obvezno moč, razumeti od
govarjajoče predpise zakona o sodnem postopanju v ci
vilnih pravdah, M danes veljajo v poedinih področjih 

Člen 49. r 

Ta uredba dobi obvezno moč z dnem razglasitve v 
»Službenih novinah< razen odredb iz 81. 11.', 15., 16.,-24 
in 26., ki etopijo v veljavo z dnem "1. maja 1982. 

V Beogradu, dne 15. Januarja 1932., St. 1100/V. 

Mrnieter za finance 

dr, MiL R Djerdjevié e- r t 

168. 

Zdravljenje 
državnih uslužbencev in upokojencev 

v javnih bolnicah.* 
Po pojasnilu ministrstva za socialno politiko in "na

rodno zdravje 8. br. 199 z dne 11. Januarja 1982; in v 
zvezi z odločbo ministrstva za prosveto P br. 38.605 
z dne 11. septembra 1931. 

odločam: 
Civilni državni uslužbenci in upokojenci kakor tudi 

njih rodbine imajo pravico do brezplačnega zdravljenja 
v javnih bolnicah 'samo v III. razredu; če se pa zdrave 
v I. in II. razredu, morajo plačati razliko med I., odnos
no II. razredom in III. razredom. 

V Beogradu, dne 3. februarja 1932. 

Minister za prosveto 
dr. Drag. S. Kojié s.'r. 

169. 

Odredba 
gospoda ministra za finance.** 
Gospod minister za finance je Izdal pod St. 8700Д1 

z dne 1. februarja 1932. naslednjo odredbo: 
>Na osnovi § 4., točk 3. in 6-, in § 127. zakona o or

ganizaciji finančne uprave z dne 7. decembra 1929. f» 
člena 107. pravilnika o poslovnem redu pri ministrstvu 
za finance z dne 12. aprila 1930., št. 19Б00/1, ••>. *r* 

odrejam: Д v 
Blagajniški ia trezorski razdelek oddelka га državno 

računovodstvo in proračun pride v sestav odseka :glavö* 
državne blagajne istega oddelke. 

0 tem je obvestiti krajevno in glavno komtrojo, ini1 

nietrstva in vee nakazovalo» II. stopnje, ki 00 Izdajali 
izplačilne naloge blagajniškemu in trezorskemu razdelku« 

Oddelek za državno računovodstvo in proračun naj 
izvrši to naredbo.« 

Iz oddelka za državno računovodstvo in proračun pA 
ministrstvu za finance, St. 7800/И. 

.170. 

Izprememba 
pravilnika o kovanju zlatnikov.1"** 

Gospod minister za finance je toda! pod š t 1 М 1 . * £ 
z dae 8. februarja t 1. nastopno odlofibo: •••'•''.' 

* >SIu2bene novine kraljevine .Jugoslavije« t d°* 
13, februarja 1982., St. 34Д1У/09. 

** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z * • • 
10. februarja 1932., St. 81/XIH/98. 

•** >Slnlbene novine kraljevine Jugoslavija«, z 4n*' 
9. februarja 1082., St. 30/5И1/88. 

>ж 
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Poslednji odstavek člena 6. pravilnika o kovanju 
zlatnikov s podobo Njiju Veličanstev kralja Aleksandra I. 
!D kraljice Marije in o dajanju teh zlatnikov v promet* 
8 6 izpreminja in se glasi: 

>Od te mere v vsebini in težini se sme ob kovanju 
zlatnikov odstopiti, in sicer: v vsebini največ do 0'003 nad 
*ü pod normalo, v težini pa, pri malih zlatnikih do 
°*00349 g, pri velikih zlatnikih pa do 0-01396 g nad ali 
Pod normalo, odrejeno zgoraj-« 

• •'• Iz oddelka za državno računovodstvo in proračun, 
dne 4. februarja 1932.; št. 11-4458. 

171. 

Razpisa. * * 

i-
Uvozno ocarinjanje kartona (lepenke) 

iz papirja. 
Zaradi pravilnega ocarinjanja predmetov iz tar. 

"*• 442. uvozne carinske tarife dajem carinarnicam na 
°snovi Člena 23. v predlogu zakona o obči carinski tarifi 
^slednje pojasnilo: 

Merilo za razlikovanje kartona od papirja je teža 
*ad'200g na 1 mV 

Kartoni (lepenke), ki so omenjeni v tar. št- 442., 
i^Čki l.f v naravni barvi, se izdelujejo: sivi iz odpadkov 
Plpirja in kartona, rjavi iz lesovine parjenega lesa, beli 
«I lesovine neparjenega lesa in rumeni iz slame. 

Na roko izdelani karton v polah iz tar. št. 442., 
*9бке 1. a), se izdelujejo tako, da se pokladajo na di-
j^enzijoniran valj plasti tvarine, dokler se ne dobi že-
i^öa debelina kartona. Poedine mokre plasti tvarine 
Je spajajo s stiskanjem na stroju za izdelovanje kartona 
*n se tako iztisne tudi voda iz njih (gavčiran karton). 
; Plasti zložena tvarina se reže v vlažnem stanju v pole 
| n snema z valja z roko in potem na zraku suši. Iz 

ef?& izhaja, da se da na roko izdelani karton izdelo-
V a t t samo v polah, nikakor pa ne v namotih. Pole so 
^ftvadno na vseh straneh neobrezane in vlaknate, vse
kakor pa mora biti vsaj ena stran neobrezana in 
v«iknata. 
w, S stroji izdelani karton v polah in namotih iz tar. 
"• 442., točke 1. b), se izdeluje na posebnih strojih v 
e n e m samem neprekinjenem toku tako, da se prenašajo 
Plasti tvarine z valja avtomatično, na sušilno napravo 
** cilindrov, ki je sestavni del stroja samega. Ko se 
* a r t o n na cilindrih posuši, se reže v pole ali se namota 
v aamote (bobine). Za razliko od kartona iz točke 1. a) 
8 0 pri kartonih, izdelanih s strojem, vse strani, tako 
Pr» kartonu v polah, kakor tudi pri onem v namotih, 
'«dno ravne in obrezane. 

Karton se da izdelovati iz ene tvarine; v tem pri
o r u so vse plasti, tako notranja kakor tudi zunanja, iste 
°*»»е in fete kakovosti. Ce je izdelan tak karton Iz 
"«barvane tvarine t. j . v naravnih barvah, ki eo zgoraj 
uvedene, je ocarinjati karton po točki 1. 

,fce je karton iz barvane tvarine ali so poedine plasti 
^flfóne (dvojni — dupleks in trojni — tripleks), po-

* >Službeni liste št. 328/51 iz leta 1931 
1 A ** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
">• februarja ì m j t , 31/XIH/91, 

tem se ocarinja karton po tar. št. 442., točki 3., kakor 
tudi oni kartoni, ki so prevlečeni s papirjem (kasirani). 

Za dvojni (dupleks), odnosno trojni karton (tripleks) 
se smatra oni karton, ki se prevleče na stroju samem 
s stiskanjem (gavčiranje) po eni strani (dupleks) ali 
po obeh straneh (tripleks) s plastjo druge barve ali* 
druge kakovosti, kot je osnovna tvarina. Te kartone 
je lahko spoznati, če se prelomijo, ker se na prelomim 
jasno poznajo različne plasti. 

Za karton, prevlečen s papirjem (kasirani karton), 
se smatra oni, ki je izdelan iz osnovne tvarine, na ka
tero se je na stroju samem prilepil z lepom papir iste ali 
različne barve kot je osnovna tvarina. Ti kartoni se 
poznajo po tem, da se nalepljeni papir, če se karton 
namoči v vodi, lahko odloči. 

Potemtakem je ocarinjati po tar. št. 442., točki 1: 
po točki 1. a) ves navadni karton, izdelan na roko, v 
polah, če je v naravni barvi; po točki 1. b) ves karton, 
izdelan s strojem, v polah ali namotih, če je v naravni 
barvi, in sicer ene barve in ene kakovosti v vseh pla
steh. Po tar. š t 442., točki 1-, se nadalje ocarinja navadni 
karton iz tekstilnih snovi, rastlinskih vlaken in podob
nih snovi, ki služi za izdelovanje strešne lepenke, in 
podoben. 

V Beogradu, dne 4. februarja 1932.; št. 3570/IV. . 
, " Minister za finance 

Mil. R. Djordjevié s. r. 

II. 

Izprememba točke 1. navodil C. br. 18.288/1928 
za uporabljanje odredb iz trgovinske pogodbe 

z Avstrijo. 
Zaradi pravilnega uporabljanja odredb iz pogodbe 

z republiko Avstrijo se ukinja točka 1. navodil za njeno 
uporabljanje, danih z razpisom C. br. 18.288 z dne 14. 
maja 1928.,* na katere mesto stopa to-le: 

>1. Znižana stopnja iz tar. št. 148., točke 2., se na
naša na zmlet gramoz in pesek v razsutem stanju ali 
v vrečah; potemtakem nima zmlet gramoz in pesek, ki 
prihaja v drugih zavojih, ne pa v razsutem stanju in 
v vrečah, pravice do,uporabljanja carine 0*10 Din.« 

Priobčujem carinarnicam to izpremembo in jim na
ročam, da jo vpišejo v omenjeni razpis in da se po 
njej ravnajo. 

V Beogradu, dne 4. februarja 1932.; št. 3580/IV. 
Minister za finance 

Mil. R. Djordjevié s. r. 

172. 

Zamenjava 
kovinskega drobiža.** 

Na osnovi Člena 6. zakona o kovanju srebrnega de
narja po 10"— in 20*— dinarjev je izdal g. minister za 
financé naslednjo naredbo: 

* >Uradni list< št. 170/52 iz 1. 1928. 
** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

бг februarja 1932.t St, 27/XI/88. 
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Davčne uprave naj, izvrše zameno niže označenega 
kovinskega drobiža po naslednjem postopanju: 

• .l. Kovinski;drobiž, ki se zameni, je: 
• a) ves drobiž kraljevine Srbije in Crne Gore iz 

Biklja po 5, 10 in 20 par, izkovan do leta 1916.; 
• b) drobiž kraljevine S.' H. S. iz »game« po S in 10 

-par, izkovan. leta 1920:; ' 
c) drobiž bivše avstroogrske monarhije iz niklja po 

10 in 20 helerjev, odnosno filirjev, iz pakfonga po 10 in 
20 helerjev, odnosno filirjev in iz železa po 20 helerjev. 
odnosno filirjev. ' ' 

Ostali drobiž, ki tukaj ni naštet, se ne bo zamenil. 
2. Ves spredaj našteti drobiž se mora zameniti po 

nominalni vrednosti, t. j . po vrednosti, ki je označena na 
. denarju, razen avstropgrskega drobiža iz železa po 20 
helerjev, odnosno filirjev, ki se mora izmeniti po 5 par 
novec-. 

3. Zamena se izvrši: pri vseh blagajnah davčnih 
uprav. 

4. .Za predloženi drobiž se izda prvenstveno drobiž 
po 0-25 Din, če tega ni, drobiž po 0-50, 1-— in 2-— Din. 

5. Drobiž, ki se predloži v zameno, mora biti vlo
žen v zavitke po denarnih vrstah, na omotu pa mora bi
ti označena vrednost vsebine. 

Za večje količine morajo predložiti stranke specifi
kacijo drobiža po vrstah in vrednosti in označiti celotno 
vsoto, ;ki se je prinesla v zameno. 

6. Zaradi razvidnosti o zamenjanem drobižu mora 
voditi blagajnik posebno knjigo po priloženem obrazcu.* 

7. Zamenjani drobiž kakor tudi drobiž, ki je že v 
blagajnah davčnilj, uprav, j'e treba klasificirati po vrsti: 
oddeljeno nikljasti, železni', iz game in iz pàkfonga, nato 
pa vsako vrsto posebej po vrednosti novcev. Ves ta de
nar ostane do nadaljnje odredbe oddelka za državno ra
čunovodstvo in proračun pri davčnih upravah in se vodi 
kot blagajniška gotovina. 

* 8v Zamenjava se mora pričeti takoj in traja do všte
tega dne 30. novembra-1932. .Po 30. novembru 1932. se 
zamenjava ne sme več vršiti, nezamenjeni kovinski dro
biž pa prestane biti zakonskp plačilno sredstvo. 

9. Po preteku roka., določenega za zameno, ugotòve 
davčne uprave z referatom v dvojniku, koliko je zame
njanega drobiža, in vpišejo ta referat, podpisan po bla
gajniku in šefu davčne uprave, v delovodni zapisnik, 
oddelku za državno računovodstvo in proračun pa po
šljejo posebno poročilo o znesku zamenjanega drobiža. 

: 10. Davčne uprave morajo objaviti na običajni način 
na vsem svojem področju piučetek in .poslednji dan za
menjave drobiža, kakor tudi način, kako se zamena vrši. 

Za vsako nasprotno postopanje odgovarjajo uprav-
Ijalci blagajn in uradni starešine materialno in kazengko. 

To se mora izvršiti najtočneje in v določenih rokih. 
. Iz ministrstva za finance kraljevine Jugoslavije — 

oddelka za državno računovodstvo in proračun v:Beo
gradu, dne 26. januarja 1932.; št. бООО/И. 

* Obrazca y >SMbçijîh. n&vinalu, ni.. (Op, цг^ 

173. 

cestna obveznost 
lastnikov novo postavljenih zgradb.* 

Na vprašanja, ki se pošiljajo z raznih strani o te№ 
ali je odrejati lastnikom novo postavljenih zgradb cestno 
obveznost po § 40. zakona o samoupravnih cestah P° 
celotni davčni obremenitvi na novo postavljeno zgradb0 

ali samo po oni, ki jo taki lastniki dejanski p]ačujejo'p° 
davčni olajšavi iz člena 37., pod II., zakona o neposrednih 
davkih z dne 8. februarja 1928., daje na osnovi § 40. za
kona o samoupravnih cestah, s katerim je jasno predpi
sano, da se jemlje zaradi odrejanja delovne obveznosti, 
odnosno odkupnine za enoto pri osebah, ki plačujejo do 
200 Din neposrednega davka, en dan dela, pri osebah, ki 
plačujejo do 500 Din, dva dneva itd., gospod minister 
za gradbe naslednje - " 

pojasnilo: 
Glede na jasni predpis § 40. zakona o samoupravnih 

cestah se mora odrejati lastnikom novo postavljenih 
zgradb cestna obveznost samo po onem davku, ki ga de
janski plačujejo, če dokažejo s pravilnimi listinami one
mu oblastvu, kj odreja cestno obveznost, da so zares do
bili davčno olajšavo iz člena 37., pod II., zakona o ne
posrednih davkih. 

Odrejanje cestne obveznosti po taki davčni olajšavi.' 
velja za čas, dokler davčna olajšava traja. 

Vsa dosedanja tolmačenja o tem vprašanju, ki na
sprotujejo temu pojasnilu, se smatrajo za neveljavna. .?: 

Iz pisarne ministrstva za gradbe v Beogradu, dne 
2. februarja 1932.; št. 2602.. " 

174. , 

Telefonski promet med Jugo
slavijo in Bolgarsko.** 

Minister za promet je odobril z odločbo P. t. br. 87бб 
z dne 23. januarja 1932. v soglasnosti s predsednikoin 
ministrskega sveta in ministrom za finance, da se otvori 
telefonski promet med kraljevino Jugoslavijo z ene stra
ni in kraljevino Bolgarsko z druge strani. Pogovori se 
smejo vršiti izza dne 1. februarja 1932. po direktni tele; 
fonski progi Beograd—Sofija med Beogradom, Zagrebom 
in Ljubljano z naše stràni in Sofijo, Plovdivom, RuČ&i* 
kom, Burgasom, Varno, Plevenom in St. Zagoro z.bfljr 
garske strani. 

Pristojbina za ûavaden triminutni razgovor (taksna 
enota) je ustanovljena tako-le: 

Za pogovore med Beogradom in imenovanimi bol» 
garskimi kraji z 4-70 z l . f r . ; ' , • 

za pogovore med Zagrebom in imenovanimi bolgâti' 
skimi kraji z 710 zl. fr.; 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije* z ào&\ 
10. februarja 1932., š t 31/ХШ/94. *. 

** >Službene novine kraljevine Jugoslavije;« z aoß: 
5. februarja 1932.J, št. 27/Х1?8б£ • • ' • • ' ' ' • , , 
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za pogovore med Ljubljano in imenovanimi kraji v 
Bolgarski z 7-70 zl. fr. 

Med urami s slabim prometom znaša taksa za na
vadne pogovore tri petinke (3/s) taksne enote. Za čas s 
«abim prometom se smatra v smislu mnenja medna
rodnega posvetovalnega komiteta za telefonstvo na ve-
«ke razdalje čas med 19. in 8. uro. V ostalem času se 
VrŠi služba po predpisih mednarodnega telegrafskega 
l n telefonskega pravilnika. 

Iz telegrafsko-telefonskega oddelka, dne 26. januar
ja 1932.: P. T. br. 3785. 

175. 

Tarifno obvestilo. 
železniško-prometna uredba, priloga 
Ц. Vkladanje vžigalic. Dopolnitev.* 

V prilogi II. k železniško-prometni uredbi pod 
II. c** se »Prevozni predpisi A. Vkladanje« popolnjujejo 
V točki 1. za drugim stavkom z naslednjim novim'bese
dilom: 

»Pri t. zv. švedskih vžigalicah se smejo uporabljati 
«Idi Čvrsto zlepljene, odnosno čvrsto zlepljene in zveza-

4*e Škatle iz močne lepenke, debele najmanj 2 mm. 
j Pri uporabi takih škatel morajo biti 9transke stene 

"ted seboj kakor tudi s poklopcem čvrsto zlepljene z 
*aPognjenim podaljškom sten, širokim najmanj 6 cm.« 
:, V točki 5. se mora uvrstiti kot prvi stavek nasled

ke besedilo: 
»Nečista teža ene škatle s švedskimi vžigalicami, Če 

i6 Škatla 9amo zlepljena, ne sme biti večja od 15 kg, če 
le zlepljena in povezana, ne večja od 20 kg.« 
, Ta dopolnitev velja od dne 1. februarja t. 1. in se 
r^kja po odobritvi gospoda ministra za promet na osno-

§ 2. (4) železniško-prometne uredbe. 

. > Iz generalne direkcija državnih železnic v Beoarradu, 
а ц е 22. januarja 1932,; G. d. br. 100.361/31. 

•^Jt 
176. 

Ratificiranje 
konvencije o uporabi nedeljskega po
čitka v industrijskih podjetjih, skle
p n e v tretjem zasedanju mednarod

ne konference dela, po Švedski.*** 
30ö/*ainištvo Društva narodov obvešča z okrožnico štev. 
^ЈМ&УУ z dne 11. t. m., da je švedska vlada ratificirala 

g »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
j^rebruarja 19321, št. 27/XI/84. - 2. pr. uredbo glej 

u radni list« St. 307/92 iz leta 1925. 
! ' ^ p rav раб: I. c). — O. ur. 
gQ »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
" * Januarja 1982., ät. 22/.X/6& 

konvencijo o uporabi nedeljskega počitka v industrijskih 
podjetjih, sklenjeno, v tretjem zasedanju mednarodne 
konference dela v Ženevi dne 25. oktobra in 19. novem
bra 1921. Ratifikacija se je registrirala pri tajništvu 
Društva narodov dne 22. decembra preteklega leta, sklad
no s členom 406 versailleske mirovne pogodbe. Objavljeno 
v >Službenih novinah« št- 95/XII 7, dne 30. aprila 1927. 

Iz ministrstva za zunanje posle, dne 26. januarja 1932.; 
Pov. br. 662. '"' . 

177. 

Pristop 
Vojvodine Luksemburške konvenciji o 

zaščiti avtorske pravice.* 
Švicarsko poslaništvo obvešča po nalogu svoje vlade 

s pismom P-8-1 z dnè 15. januarja 1932., da je notificirala 
vlada vojvodine Luksemburške z noto z dne 16. decem
bra m. 1. federalni zvezi svoj pristop h konvenciji o za
ščiti avtorske pravice, sestavljeni v Rimu dne 2. januarja 
1928. in pri nas objavljeni y >Služhenih novinah« štev. 
153-L VII z dne 9.. julija 1930. . . . 

Po členu 25. konvencije dobi pristop obvezno moč 
mesec dni po notifikaciji, t. j . izza dne4. februarja 1932. 

Iz pisarne ministrstva za zunanje posle v Beogradu, 
dne 26. januarja 1932.; Pov. br. 756 

• • • • . , . 178. .. .-.' :, 

Pristop 
Grške konvenciji za zaščito literarnih 

in umetniških del.** 

Švicarsko poslaništvo obvešča po nalogu svoje vlade 
s pismom P-8-.1 z dne 2. februarja t. 1. da je pristopila 
vlada republike Grške dne 2. februarja J932. h kohven-
ciji za zaščito literarnih in umetniških del, poslednjié 
revidirani v Rimu dne 2. junija 1928. 

Obenem izjavlja grška Vlada, da si pridržuje pra
vico do pridržka, storjenega ob pristopu h konvenciji za 
zaščito, literarnih in umetniških del, revidirani v Rimu 
dne 13. novembra 1908., glede Člena 8. in 11. te konven
cije, ki je bila doslej y veljavi. Pridržki so: 1. pravica 
prevajanja (člen 8. konvencije iz leta 1908., ki je nado
mestil člen 5. bernske, konvencije. z dne 9 septembra 
1886.); 2. pravica predstavljanja in izvajanja (člen 11. 
konvencije iz leta 1908., ki je nadomestil člen 9. bernske , 
konvencije z-dne 9; septembra 1886). 

Skladno s tretjini odstavkom člena' 25. konvencije 
iz 1. 1928. velja pristop obvezno mesec dni po okrožnici 
švicarskega federalnega sveta, t. j . izza dne 25 fe
bruarja 1932. 

Iz ministrstva za zunanje "posle v Beogradu, dne 
4. februarja 1932.; Pov. br.,1801. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
30- januarja 1932., št. 22/X/69. 

f* >Službene -novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
13. februarja 1932^ št, 84/XIV/10Q. 
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Banove uredbe. 

179. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No. 4366/1. 

PopraVek objave. 
Občina Trzin, srez ,Kamnik, bo pobirala v letu 1932. 

občinsko trošarino od piva po Din 60— od hI in ne 
od vinskega mošta, kakor je bilo razglašeno v štev. 8 
>Službenega lista« z dne 30. januarja 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 11. februarja 1932. 

Po pooblastilu bana 
načelnik upravnega oddelka: 

dr. Stare s. r. 

II. No. 29291/1. 

Objava. 
Občina Apače, v srezu ljutomersko-radgonskem, bo 

pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske frošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Din 50*—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*— 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
4 dne 10. februarja 1Q32. 

II. No. 31176/1. 
Objava. 

Občina Borovnica, v srezu Ljubljana, bo pobirala i>u 
dneva razglasitve v >Službenem listu< v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 80—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 70—, 
c) od 100 1 piva Din 30—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10'—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 25-—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 16*—, 
f) od prašičev Din IS*—, 
g) od drobnice Din 5*—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
,• dne 4. februarja 1932, 

II. No. 30.583/1. 
Objava. 

Občina Gornja Radgona, v srezu ljutomersko-radgonr 
skem, bo pobirala v letu 1932. naslednje občinske tro
šarine: 

a) od 100 1 vina Din 60—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60-—, 
c) od 100 1 piva Din 60—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 10. februarja 1932. 

II. No. 31163/1. 
Objava. 

Občina Gradiška, v srezu mariborskem, levi breg> 
bo pobirala v letu 1932. naslednje občinske troširane: 

a) od 100 1 vina Din 30—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 30-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani* 
dne 12. februarja 1932. 

II. No. 1446/1. 
Objava. 

Občina Kalobje, v srezu celjskem, bo pobirala od' 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60—, 
c) od 100 1 piva Din 60—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja» 

ruma in konjaka Din 6'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani) 
dne 10. februarja 1932. 

II. No. 31.512/1. 
Objava. 

Občina Kalše, v srezu mariborskem, desni breg, h° 
pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« %-\eW 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 26—, 
b) od goveda nad 1 letom Din 25—, 
c) od goveda-pod 1 letom Din 12*50, : ^ 
č) od prašičev Din 12*50. . " 1 . ^ 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v LjuMj*B*> 

dne 8. februarja 1932. 

II. No. 30.954/1. 
Objava. 

Občina Kokarje, v srezu gornjegrajskern, bo P 0 ^ 
rala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v l e r 
1932. naslednje občinske trošarine; < 
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a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
e) od 100 1 piva Din 25;—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 10'—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 5-—, 
f) od prašičev Din 10—, 

g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Izubijani, 
dne 12. februarja 1932. 

II. No. 29390/L 

Hi "No. 4318/1. 
Objava. 

Občina Kropa, v srezu Radovljica, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
,0) od 100 1 piva Din 100—, . 

c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Dii ^—, 

Č) od goveda nac 1 letom Din 30-—, . 
d) od goveda pod 1 letom Din 16*—, 
e) od prašičev Din 15*—, 
f) od drobnice Din 6—, 
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vret Din 26—. 

kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 9. februarja 1932. 

to No. 2636/1. 
Objava. 

Občina Luče, v srezu gornjegrajskem, bo pobirala 
°d dneva razglasitve v >Službenem listu< v letu 1932. 
^slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
•- b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 

c) od 100 1 piva Din 26—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

t u»ia in konjaka Din 6-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 11. februarja 1932, 

iti. 30690/L 
Objava. 

Občina Nova cerkev, v srezu ptujskem, bo pobirala 
£d dneva razglasitve v »Službenem listuc v letu 1932. 
T^slednje občinske trošarine: 
" a ) od 100 1 vina Din 80—, 

b ) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 
s ) od 100 1 piva Din 60—, 
б ) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

гц«>а in konjaka Din 7—, 
d) od goveda nad 1 letom Din .10-—, 
e ) od prašičev Din 10—. 

^ ^ ^ Л * banska uprava Dr»veke banovine т LJaMJu** 
dne 10. iebcuAm Ш& 

Objava. 
Občina Peskovci, v srezu murskosoboskem, bo po

birala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 
1932. občinsko trošarino: od 100 1 vina Din 75—. • 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 10. februarja 1932. 

II. No. 29388/1. 
Objava. 

Občina Prekopa, v srezu celjskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listuc v letu 1932. na
slednje ~',éinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 1*00.1 vinskega mošta Din 75—, 
c) od 100 1 piva Din 60—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 25*—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 25-—, 
f) od goveda pod 1 letom Din 20-—, 
g) od prašičev Din 20-—, 
h) od drobnice Din 10'—, 
i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 26'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 8. februarja 1932. 

II. No. 30670/1. 

Objava. 
Občina Št. Rupert nad Laškim, v srezu celjskem, 

bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« 
v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6—, 
č) od goveda nad 1 letom Din 20—, 
d) od goveda pod 1 letom Din 15*—, 
e) 'od prašičev Din 10-—, 
f) od drobnice Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 12. februarja 1932. 

II. No. 28821/2. 

Objava. 
Občina Sv. Jurij ob Tab., v srezu celjskem, bo pobi

rala v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 
a) od 100 1 vina Din 80—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 80-—, 
c) od 100 1 piva Din 35—, 
6) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

roma in konjaka Din 8—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 60—, 

, " «i M ВџШ&маХШш Dia 20— a 
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f) od goveda pod 1 letom Din 10—, 
g) od prašičev Din 10—, 
h) od drobnice Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 9. februarja 1932, 

14. kos. 

II. No. 30.147/1. 
Objava. 

Občina Sv. Miklavž, v srezu ptujskem, bo pobirala v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25*—, 
c) od 100 1 piva Din 25—, 
č) od goveda nad 1 letom Din 15—, 
d) od goveda pod 1 letom Din 10—, 
e) od prašičev Din 5—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 10. februarja 1932. 

II. No. 29941/1. 
Objava. 

II. No. 31099/1. 

Objava. 

Občina Vransko, v srezu celjskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu< v letu 1932* na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din 80—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10—, 
d) od 100 kg izvlečkov, ésenc in eteričnih olj z alko

holom Din 500—, 
e) od 100 1 sadnega mošta Din 50—, 
f) od goveda nad 1 letom Din 35—, 
g) od goveda pod 1 letom Din 25—, 
h) od prašičev Din 20—, 
i) od drobnice Din 10—, 
j) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 40'—. 

Kraljevska banska uprava Dravskp banovine т Ljubljani, 
dne 11. februarja 1932 

Občina Zg. Sv. Kungota,. v srezu mariborskem, levi 
breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem 
listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine; 

a) od 100 1 vina Din 40-—, 
b), od 100 1 vinskega mošta Din 40—, 
c) od 100 1 piva Din 30—, • 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5—, 
d), od goveda nad 1 letom Din 25—, . 
e) od goveda pod 1 letom Din 10-—, 
f) od prašičev Din 15—, 
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 12. februarja 1932. 

II. No. 719/1. 

Objava. 
Občina Žalec, v srezu celjskem, bo pobirala od dneva 

razglasitve v »Službenem listu« v letu. 1932. naslednje ;. 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 80—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 30—, ' J 
c) od 100 1 piva Din 30—, \ • / 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8-—, 
d) od 100 kg izvlečkov, esenc in eteričnih olj z alko

holom Din 200—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 25—,• 
f) od goveda pod 1 letom Din 15—, 
g) od prašičev Din 15*—, 
h) od drobnice Din 5—, 
i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20 • 

Kraljevska banska uprava Dravsko banovine v Ljubljft»'" 
dne 10. februarja 1932. 

Izdela kraljevska banska uprava Dravsko banovineV njen predstavnik in urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
Efeka « süag« mam, »Stetiffl» Ï Ш>Ц«а*1 »i«« £«dsteïa&i Qbm. JffieWiek. -* Wubiiani. f 

•vM 
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Poštnina platana v gotovini. 

K R A L J E V I N A J Ü G O S LAVI JA 

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

kos. V LJUBLJANI, dne 24. februarja 1924. Letnik III. 
V S E B I N A : 

180./Pravila za opravljanje praktičnega učiteljskega izpita. 
181. Pravilnik o obliki, vsebini in načinu izdajanja zdravniških 

potrdil. 
182. Tarifa o pobiranju žigovine in drugih pristojbin za dela 

osrednje uprave za mere in dragocene kovine. 
183. Norme za opeko. 

184. Norme za opeko iz apna in peska. 
185. Norme za stukaturno trstiko. 
18(i. Norme za pietenino iz siukaturne trstike. 
187. Objave o pobiranju občinskih trošarin v letu 1932. 
188. Vložitev prijav za draginjske doklade državnih upoko

jencev. 

Uredbe osrednje vlade. 

| . 180. 
'"i 

'̂  Na osnovi §§ 71. in 72. zakona o narodnih šolah z 
dne 5. decembra 1929-* predpisujem ta-le v 

pravila 
za opravljanje praktičnega učitelj

skega izpita,** 

Člen 1." 

a) Pravico do opravljanja praktičnega učiteljskega 
^Pita pridobi začasni učitelj po 20 (dvajsetih) mesecih 
delovanja v razredu. 

b) Odsotstva in bolovanja, daljša od 2 (dveh) mese-
^v, kakor tudi velike šolske počitnice se ne štejejo v 
teh 20 (dvajset) mescev delovanja v razredu. 

c) Učitelj, ki ima skupaj 3 (tri) slabe letne ocene 
*H 2 (dve) zaporedni slabi oceni, ne sme opravljati prak
tičnega učiteljskega izpita in se odpusti iz službe. 
• č) Bolovanje in odsotstvo, daljše od 6 (šest) mesecev, 

I n čas, prebit v kadru, se ne štejejo v čas 5 (petih) let, 
" katerih, mora učitelj opraviti praktični učiteljski izpit. 

Člen i. 

, Praktični učiteljski izpiti se smejo opravljati v času 
* dne 1. oktobra do dne 15. maja pred izpraševalnim 

°dborom pri državnih učiteljiščih v teh-le mestih: 
v !• za področje uprave mesta Beograda in Dunavsko 

kovino v Beogradu, Novem Sadu in Kragujevcu; 

** 
»Uradni list« št. 110/25 iz leta 1929./30. 
»Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

februarja 1932.» it, 30/XII/87, 

2. za Dravsko banovino v 
3. za Savsko banovino v 

kracu; 
4. za Vrbasko banovino v 
5. za Primorsko banovino 
6. za Drinsko banovino v 
7. za Zetsko banovino na 
8. za Moravsko banovino 

Nego turu; 
' . 9. za Vardarsko banovino 

Ljubljani in Mariboru; 
Zagrebu, feospicu in Pa-

Banjaluki in Sarajevu; 
v Mostar ju in Šibeniku; 

Sarajevu, Šabcu in Užicu; 
Cetinju in v Dubrovniku; 
v Jagodini, Aleksincu in 

v Skopjju in Pirotu. 

Člen 3. 
a) Vsak izpraševalni odbor ima svoj posebni vložni 

zapisnik (delovodnik) in arhiv. 
b) Tajnik učiteljišča je poslovodja izpraševalnega 

odbora. 
c) Pri šolah, ki nimajo tajnika, je poslovodja izpra

ševalnega odbora učitelj, ki ga določi ravnatelj. 
č) Mintoter za presveto sme določiti po potrebi tudi 

več izpraševalnih odborov ' pri istem učiteljišču. V tem 
primeru se postavljajo za člane odbora lahko tudi gim
nazijski profesorji. 

Člen 4. 

a) Kandidati se prijavljajo k izpitu s prošnjo na 
upravo dotičnega učiteljišča preko sreskega načelnika, 
ta pa jo vroča preko banske uprave (v Beogradu je vlo
žiti prošnjo za opravljanje izpita preko pristojnega nad
zornika, ki jo vroči upravi učiteljišča v Beogradu). 

b) Pr.cšnji morajo kandidati priložiti kratek popis 
svojega življenja, izpričevalo (diplomo) o dovršenem 
učiteljskem zrelostnem izpitu, potrdilo o letih službe in 
letnih ocenah delovanja. To potrdilol'im izdajo banske 
uprave. Kandidati prilože prošnji tudi potrdilo o jugo
slovanskem državljanstvu, ki jim ga izda pristojno nbla-
stvo. 

c£ Dan izpita določi ravnatelj učiteljišča. 
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Clen 5. 

Izpraševalni odbor sestavljajo vselej: ravnatelj uči
teljišča, učitelj pedagoške skupine predmetov, učitelj 
srbsko-hrvatsko-slovenskega jezika in književnosti, uči
telj narodne zgodovine, učitelj zemljepisa Jugoslavije, 
učitelj administracije in en telovadni učite,.]. 

Učitelje, če jih je na šoli več za isti predmet, kakor 
tudi telovadnega učitelja določa ravnatelj učiteljišča po 
vrsti. Ta razpored sestavi ravnatelj ob pričetku šolskega 
leta in se razpored za to šolsko leto ne izpreminja več. 

Clen 6. 
Izpit Je sestavljen iz teoretičnega (pismenega in ust

nega) in praktičnega izpita. 

Clen 7. 
Pismeni izpit se opravlja iz pedagoške skupine pred

metov in iz državnega jezika s književnostjo, in to pred 
odborom, ki da po eno tèmo za vsak predmet. Ta izpit 
traja največ do 5 (pet) ur za vsak predmet. 

Ölen 8. 

a) Naloge za pismeni praktični učiteljski izpit se 
čuvajo v tajnosti in se objavijo kandidatom onega dne in 
ob oni uri, ko se izpit prične, in sicer vedno samo za 
oni predmet, iz katerega se naj izpit tega dne vrši. Vsaka 
kršitev te prepovedi, najsi se stori po posredni ali po 
neposredni poti, se smatra za zlorabo dolžnosti in se kot 
taka kaznuje. . , 

b) Neposredno, preden se da pismena naloga, pri
obči predsednik izpraševalnega odbora kandidatom od
redbe pod točko 6) tega člena in jih opozori na posledice, 
katerim bi se izpostavili, če bi se pregrešili zoper fe 
odredbe. Da se je ta odredba izvršila, je vpisati v zapis
nik (člen 10.). ' 

c) Vsi kandidati opravljajo pismeni izpit skupno in 
ob neprekinjenem nadzorstvu dotičnega učitelja in naj
manj enega člana izpraševalnega odbora. Poleg teh dveh 
vrši tudi ravnatelj ali njegov namestnik, kadarkoli je 
mogoče, nadzorstvo nad pismenim kandidatskim izpitom. 

č) Pri'pismenih-izpitih se dajo vsem kandidatom iste 
naloge. Nadzorstveni učitelji morajo paziti na to, da iz
deluje vsak kandidat svojo nalogo sam, brez katerekQli 
druge pomoči, in da ne uporablja pri-tem delu nobenih 
prepovedanih sredstev; da ne vznemirja druge z vpra
ševanjem in šepetanjem ali s tem, da si izposoja knjige, 
in da ne gleda v tuje naloge. / 

d) Kandidat, ki ravna zoper to, se najprej imenoma 
opominja in se zapiše tak opomin v zapisnik. Ce se to 
ponovi, izgubi kandidat pravico, opravljati praktični uči
teljski izpit za eno leto. Istotako izgubi pravico, nadalje 
izpit opravljati oni kandidat, o katerem se pri izpitu sa
mem ali pozneje nepobitno ugotovi, da je uporabljal ne
dovoljena sredstva ali da je prepisal tujo nalogo. O tem 
odloča izpraševalni odbor na predlog predmetnega ali 
nadzorstvenega učitelja. Ce prekine kandidat svoje pi
smeno delo in gre brez dovolitve iz sobe, tudi izgubi 
pravico, izpit dalje opravljati. 

Clen 9. 

a) Naloge se izdelujejo samo dopoldne. 
b) Vsak kandidat izroči svoj izdelek enemu izmed, 

nadzoolvejiju učiteljev tako^ a m fift iaiela, in 0ДО& 

, obenem koncept in prepis, ta pa ju sešije, overavljajoČ 
vsake pol pole s. šolskim vlažnim pečatom in svojim 
podpisom. 

Ce kandidat prepisa ne utegne dokončati, izroči samo 
koncept- Ce tuui tega do.določenega.časa ni .mogel do
vršiti, ga izroči takšnega, kakršnega in kolikor ga -je 
utegnil izdelati. • ; 

c) Vse sestavke v konceptu in prepisu mora pisati j 
kandidat čisto in razločno na polovico preganjene p«'e' ; 
da morejo učitelji petem ob straneh p stavljati svoje, po- .'. 
p w k . in pripombe. \ 

Clen 10. 

a) O vsakem pismenem izpitu vodijo nadzorstveni < 
učitelji rmenoma zapisnik, v katerega vpisujejo vse, kar ; 
je bolj važno in kar se mora pripomniti med izpitom- \ 
V ta zapisnik se vpisuje: 

1. Desedilo naloge; 
2. točno čas, ko se je pričelo pismeno izdelovanje; 
3. in-ena nadzorstvenih učiteljev in kateri čas &° 

opravljali nadzorstvo; 
4. kdaj je kateri kandidat dovršil delo, kaj je i*" 

rodai in koliko pol; :; 
5. kdo izmed kandidatov je bil opomnjen zaradi upo- \ 

rabe nedopustnih sredstev. « 
Ta zapisnik podpišejo predmetni in nadzorstveni \ 

učitelji. 
b) Pismeni izdelki se hranijo v šolskem arhivu 10 

(deset) let. v 

Clen 11. 

Kandidatov izdelek pri pismenem izpitu mora pred- џ. 
metni učitelj točno pregledati in popraviti in napisati/^ 
nä koncu svojo ob kratkem obrazloženo oceno. RazeU 
tega sta dolžna dva člana izpraševalnega odbora pregi»-

dati pismene izdelke vseh kandidatov, in s svojim pod
pisom potrditi, ali se strinjata s predlagano oceno ali ne» 
v poslednjem primeru sta dolžna svoje mnenje ob krat
kem obrazložiti. Ob pregledovanju vseh nalog je paziti 
tudi še na srbsko-hrvatsko-slo venski jezik. 

Clen 12. 

a) Predmetni učitelj in pregledovaica zaznamuj©]'0 

na pregledanih izdelkih svoje ocene po teh-le stopnjah: , 
nezadostno (1), slabo (2), dobro (3), prav dobro (4) i» 
odlično (5). Nedoločne ocene (dovolj dobro, 3/2 aH 8/4 
itd.) se ne smejo dajati niti predlagati. Končno oceno 
da izpraševalni odbor z večino glasov. 

b) Ocene kandidatov, dobljene pri pismenem izpitu» 
se zapisujejo s številkami v zapisnik'o praktičnem uči
teljskem izpitu. 

Clen 13. 

a) Ustni izpit opravljajo kandidati, ki so dobili P1* 
pismenem izpitu najmanj oceno »dobro« iz obeh pred" 
metov. Ta izpit se opravlja iz državnega jezika s knji
ževnostjo, iz narodne zgodovine," zemljepisa Jugoslavija 
in šolske administracije s poznanjem celotnega zakonO' 
dajatva, ki se nanaša na narodne šole. 

b) Izpit iz administracije in zakonodajetva traja *6 
(pet in dvajset) minut. 

c) Izpit iz vsakega predmeta traja go 20 (dvajset), . 
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Člen 14, 
a) Pri ustnem praktičnem učiteljskem izpitu mora

lo biti navzočni vsi člani izprasevalnega odbora. 
b) Učitelj je dolžan povedati kandidatu samó to, kar 

je neobhodno potrebno za pravilno razumevanje vpra
šanja in tek odgovora. Drugače se mora pustiti kandidatu 
svoboda, da odgovarja na izvlečeno vprašanje samostojno 
tu da pokaže z odgovorom svoje znanje brez učiteljeve 
Pripomoči. Razen učitelja sme samo še predsednik iz
praševalnega odbora zastav^ati kandidatu pomožna vpra
šanja. 

c) Predsednik izpita sme kandidatovo izpraševanje 
Po svoji izprevidnosti skrajšati aH podaljšati, toda ne 
več kot 5 (pet) minut za vsak predmet. 

Člen 15. ' 
a) O vsakem ustnem praktičnem učiteljskem izpitu 

s e vodi zapisnik; vanj se ob kratkem zapisuje: kateri 
kandidati in v katerem vrstnem redu so bili klicani in 
katera vprašanja so dobili. Ta zapisnik podpišejo po 
dokončanem ustnem izpitu vsi člani izpraševalnega od
bora /a vsako skupino kandidatov. 

b) Kateri kandidati pridejo na vrsto dopoldne, ka
teri pa popoldne, se priobči neposredno pred samim 
Pfičetkom ustnega, izpita. 

c) Izpraševanje se vrši po predmetih, toda tako, da 
se izprašajo kandidati, določeni za eno polovico dneva, 
fe vseh predmetov. 

č) Vsak učitelj pripravi za ustni izpit vprašanja Iz 
^svojega predmeta. Vsa vprašanja se pregledajo in odo

bre v seji izpraševalnega odbora in. jih razporedi nato 
«otični učitelj po listkih, na vsak listek po tri. Vsi listki 
toorajo biti iz enakega papirja in popolnoma enako ve-

' 'tki, brez madeža ali znamenja na zunanji strani. Pri 
kpitu izvleče vsak kandidat po en listek. Vprašanja mo-
r aJo obsegati ves predmet. Listkov mora biti po številu 
fc vsak poedin predmet najmanj 50 (petdeset). Če je 
število kandidatov večje od 40 (štirideset), mora biti šte
vilo vprašanj vedno za 10 (deset) višje od števila kan
didatov. Vsaki skupini kandidatov se predloži skupno 
število nelzvlečenih listkov. Listki, ki so bili izvleoeni, 
n e pridejo več k izpitu. 

d) če izjavi kandidat najdlje v 5 (petih) minutah 
Potem, ko je listek izvlekel, da ne more odgovoriti na 
zastavljena vprašanja, se mu dovoli, da izvleče drugo 
^rašanje. Prvikrat izvlečeni listek se vrne med pre
ostala vprašanja. Vlečenje drugega listka se zaznamuje 
v- zapisnik in se upošteva, ko se daje temu kandidatu 
ocena. 

' člen 16. 
Če se zgodi, da prične kandidat pri izpitu nevljudno 

°dRovarjati in'sé nedostojno vesti, se z odločbo izpraše
valnega odbora odstrani od izpita. 

Tako odstranjeni kandidat izgubi za eno leto dni 
Pravico, opravljati dalje praktični učiteljski izpit. 

Člen 17. 
6) Čim se dokonča ustni izpit z eno skupino vzkli-

o a Q , ih kandidatov, odloči izpraševalni odbor o ocenah 
V e a k e g a kandidata in za vsak predmet posebej. Te ooe-
n * se vpisujejo poleg ocen pismenega izpita s številkami 
"* zapisnik izpraševalnega odbora (člen 12., točka b). 

b) Učitelj izpraševatelj predlaga za vsakega kandi-
r*t* in za vsak predmet posebej oceno ustnega izpita, 
**Praàôvalûà odbor ga odloča o tem. Če ee izpraševalni 

odbor ne zedini, da bi soglasno ugotovil oceno, je treba 
poimenski glasovati in se sklepa o oceni z večino glasov. 
Ob enakem številu glasov odloči glas predsednika izpra
ševalnega odbora. Vsakemu članu odbora je dovoljeno, 
da vpiše svoje oddeljeno mnenje v zapisnik (člen 15., 
točka a). Ocene se vpisujejo v zapisnik s številkami in 
črkami. 

Člen 18. 
Praktični izpit je sestavljen iz praktičnega preda

vanja, ki ga ima kandidat v razredu določene narodne 
šole, potem ko ga je predhodno obdelal pismeno pred ' 
izpraševalnim odborom. 

Člen 19. 
a) Za praktično predavanje izvleče kandidat listek, • 

na katerem sta označena metodična enota in razred, kjer 
naj se vrši predavanje. Teh listkov mora biti vsaj 5 (pet) 
več kot je kandidatov, ki vlečejo vprašanja. 

b) Pismena obdelava predavanja traja največ 5 (pet) 
ur. Pri sestavljanju pismene izdelave uporablja kandidat 
pomožna sredstva, ki mu jih odobri izpraševalni odbor-
To pismeno obdelavo izroči kandidat pred pričetkom 
predavanja izpraševalnemu odboru. Predavanje traja naj
manj 35 (pet in trideset) minut. 

Člen 20. 

Po dovršenem predavanju zagovarja kandidat svoje 
predavanje in daje potrebne opravičbe in pojasnila glede 
uporabe pedagoških načel. 

Odločba izpraševalnega odbora. 
Člen 21 

a) Ko se ugotove ocene vseh kandidatov iz vseh 
predmetov, predpisanih. za praktični učiteljski izpit, od
loči izpraševalni odbor na predsednikov poziv za vsakega 
kandidata posebej o tem, ali je in s kakšnim občim 
uspehom je.kandidat opravil praktični učiteljski izpit. 

b) Ugotovljene ocene iz vseh predmetov se prene
sejo z besedami iz.zapisnika v glavni izpitni zapisnik. 

Odločbe o poedinih kandidatih in ocenah glede ob
čega uspeha se vpišejo v zapisnik v >pripombo«. Ocene 
občega uspeha so iste kakor za" poedine predmete. 

Ocena občega uspeha se dobi, če se razdeli seštevek 
ocen iz vsakega poedinëga predmeta pri pismenem, ust
nem in praktičnem delu izpita s številom 7. 

Zapisnik podpišejo vsi člani izpraševalnega odbora. 
c) Izid praktičnega učiteljskega izpita priobči kan

didatom najkesneje drugi dan po dokončanem izpitu vseh 
kandidatov predsednik vpričo vseh Članov izpraševalnega 
odbora. 

Člen 22. 
a) Uspeh pri izpitu iž vsakega predmeta se ocenja 

s temi-le ocenami: odlično (5), prav dobro (4), dobro (3), 
slabo (2) in nezadostno (1), 

b) Kandidat je izpit opravil, če dobi iz vsakega pred
meta najmanj oceno d o b r o . ' 

Člen 23. 
Ravnatelj učiteljišča izroči ministrstvu najkesneje 

v 14 (štirinajstih) dneh po dokončanem praktičnem uči
teljskem izpitu svoje kratko poročilo o poteku izpita, 
razen tega tudi po tri pismene naloge iz vsakega pred
meta, ki so bile ocenjene z ocenami o d l i č n o , p r a v 
d o b r o , d o b r o i n s l a b o . 

Te naloge ostanejo gri ministrstvu za. proaveto. 
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Člen 24. 

Vsak kandidat dobi o opravljenem izpitu diplomo. 
Obrazec za diplomo predpisuje ministrstvo za pro-

eveto. 
V diplomo se vpiše obča ocena, s katero je opravil 

kandidat praktični učiteljski izpit 
Diploma o opravljenem praktičnem učiteljskem iz

pitu se izda vsem kandidatom, ki so izpit opravili, v 
8 (osmih) dneh, ko se dokonča ves izpit 

Člen 25. 

Ce izgubi kandidat prvo diplomo, mu sme izdati 
ravnatelj na osnovi glavnega zapisnika o praktičnem uči
teljskem izpitu po odobritvi ministrstva za prosveto ove
rovljen prepis, 

Člen 26. 

Kandidat sme v enem šolskem letu opravljati prak
tični učiteljski izpit največ dvakrat. 

Kandidat, ki praktičnega učiteljskega izpita v tretje 
ne ogravij se odpusti iz službe. 

Člen 27, 

Kjerkoli je to mogoče, opravljajo kandidati učitelji 
izpit pri moâkihj učiteljice pa pri ženskih učiteljiščih. 

Ölen 28. 

Ta pravila stopijo v veljavo, ko jih podpiše minister 
za prosveto, obvezno moč pa dobe od dne, ko se razglase 
y >Smžbenih novinabx. 

У Beogradu, dne 1. februarja 1932.; 0. n. br. 7065. 

Minister za prosveto 
dr. Drag. Si Kojié s. r. 

181. 

Pravilnik 
o obliki, vsebini in načinu izdajanja 
zdravniških potrdil po § 30. zakona o 

zdravnikih.* 

Člen 1. 
Vsi zdravniki, ki imajo pravico izvrševati privatno 

zdravniško prakso po odredbah zakona o zdravnikih,** 
imajo že s-tem tudi pravico, izdajati pregledanim ose
bam zdravniška potrdila o i ; i h zdravju ali bolezni. 
Za bolezni veljajo tudi poškodbe vseh vrst 

Člen 2. 
Zdravniki morajo voditi v svoji privatni praksi vpis

nik o vseh pregledanih osebah, ki so jim izdali zdrav
niško potrdilo o zdravju ali^bolezni (§ 27. zakona o 
zdravnikih) in na vsakem potrdilu zaznamovati dotično 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
13. Iebruarjal932., št. 34/XIV/98. 

** >Službeni list« š t 107/18 iz L 1931, 

številko svojega vpisnika. Vpisnik mora obsegati: ime, 
priimek pregledane osebe, datum pregleda, rojstno leto, 
stalno prebivališče, zakaj se zahteva potrdilo in kratek 
popis izvida. 

Člen 3. 

Vsako zdravniško potrdilo, izdano v privatni praksi 
o bolezni ali zdravju pregledane osebe, mora obsegati: 

a) osebne podatke pregledane osebe: ime, priimek, 
stalno prebivališče, leta starosti, poklic, zakonski stan, 
istovetnost osebe, zakaj se zahteva in izdaja potrdilo; 

b) važnejše podatke' o predhodnem stanju zdravja 
ali bolezni (anamneza); 

c) potek zdravniškega pregleda in ugotovitev bolez
ni, zdravja ali poškodbe pregledane osebe ob času pre
gleda (status praesens); 

č) zdravnikovo mnenje glede na glavne dokaze >G 

preiskovalne metode, uporabljene pri ugotavljanju bo
lezni in zdravja (diagnoza, prognoza, označba poškodbe). 

Člen 4. 

Zdravniška potrdila se izdajo samo v državnem je
ziku; biti morajo čitljiva in razumljiva; medicinske in 
tehnične izraze v latinskem jeziku je pristaviti v okler 
paju za domačimi besedami ali, če zanje ni domačih be
sedi, jih napisati v državnem jeziku. Zdravnikov podpis 
mora biti povsem čitljiv, če pa ni, se mora izpisati čit
ljivo za izvirnim podpisom v oklepaju. 

Člen 5. 

Zdravnik mora obrniti pri pregledovanju svojo stro
kovno pozornost vselej na: stanje kože, žleze, brazgotine, 
obliko prsnega koša in hrbtenice, na vid in sluh, zobe, 
telesni ustroj (konstitucijo), telesno temperaturo, višino 
in težo, zunanje telesne hibe in napake pregledane osebe 
in mora vpisati v zdravniško potrdilo one važnejše i° 
opazljive medicinske pojave, ki jih je ugotovil.. 

• Člen 6. 

Če se zahteva oa zdravnika potrdilo o tem, ali je 
dotična oseba bolna in za čem boluje, mora zdravnik i** 
vršiti pregled osebe in ugotoviti, za katero bolezen gre» 
ali je akutna ali subakutna ali kronična, kakor tudi, Ф 
boluje pregledana oseba istočasno tudi za drugo bolez*, 
nijo in v kateri stopnji. Razen tega mora zdravnik ugo
toviti, ali je neobhodno potrebno, da se zdravi pregib 
dana oseba v postelji doma, odnosno v bolnici ali a m b u ' 
lantno ali na drug način; istotako zaznamuje zdravnik 
v potrdilu tudi, koliko bo približno trajalo bolovanje, pri 
čemer naj upošteva vse okolnosti tega primera. 

Člen 7. . . ' . . ' , y\ 

Pri pregledovanju bolnikov, zdravih in poškodovanih 
oseb mora uporabiti zdravnik one medicinske metode, 
ki so vobče usvojene v sodobnem-zdravilstvu in ki zado-
ščajo, da more zdravnik nedvomno ugotoviti diagnoz 
bolezni in poškodbe ali pa, da je pregledana oseba 
zdrava. 

Člen 8. 

Ce "Je 'diagnoza bolezni dvomljiva ali če se Kakšn* 
diagnostična metoda preiskovanja ne da uporabiti, Лп& 
vsak zdravnik pravico in dolžnost, predlagati pregledao» 
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da 

o^bi, naj se izvrši konzilijarni pregled s še enim zdrav-
B'kom, odnosno naj se uporabi neobhodno potrebna pre-
Wkovalna metoda pri kakšni napravi ali zdravniku za
jedi nedvomne ugotovitve, da pri pregledanem dotična 
b°lezen obstoji ali ne obstoji. 

Člen 9. 

Če se zahteva od zdravnika potrdilo o zdravju, t. j . 
je pregledana oseba zdrava, in če zdravnik po izvrše-

n e m pregledu spozna, da je dotična, oseba zdrava, vpiše 
v zdravniško potrdilo v razpredelku točke č) člena 3. 
t ega pravilnika, da je zadobil to mnenje na osnovi iz-
v tsenega pregleda, ker pregledana oseba ni niti bolna 
^ t i poškodovana. 

Člen 10. 

Izdajanje zdravniških potrdil po službeni dolžnosti 
Po odredbah zakona in na zahtevo javnih oblastev in 
Naprav vrše pristojni zdravniki v državni, banovinski in 
°bČinski službi vsak v svojem področju. To store v obliki 
Uradnega zapisnika (protokola) pri javnem oblastvu ali 
opravi ali pa v obliki obrazca za zdravniško potrdilo 
P° tem pravilniku,-kakor jih pač oblastva ali naprave 
zahtevajo. Na to potrdilo je zapisati številko uradne re-
«tve naprave ali oblastva, ki potrdilo zahteva. 

Člen 11. 

\4.; Zdravniki, ki se bavijo samo s privatno zdravniško 
f№so in delom, smejo in morajo v nujnih primerih iz-, 
vfSati tudi.uradna zdravniška potrdila v svojem stalnem 
.JVališču samó, če jih dotična javna oblastva in naprave 
*'temu pozovejo, ker je zdravnik v javni službi kakor
koli zadržan ali odsoten. V tem, primeru se morajo ob
utvenemu pozivu odzvati in imajo pravico do nagrade 

4 opravljeni zdravniški posel, kakršno bi imel zdravnik 
javni službi za isto službeno opravilo, da ni zaeMan 

a l i odsoten. Ta odredba se nanaša tudi na upokojene 
Ravnike iz javne službe. 

• Člen 12. 

.. Vsi zdravniki v privatni praksi smejo izdajati zdrav
j a potrdila samo na predpisanem obrazcu, ki ga na-
«änejo zdravniške zbornice za svoja področja, in to naj-
ešneje v enem • mesecu dni, ko stopi ta pravilnik v 

aliavo. 
. .Ta obrazec obsega samo točko a) člena 3. tega pra-

n v * k a ' t o ö k e b), c) in č) istega člena pa dopolnijo zdrav
i l sami v istem vrstnem redu. 
. Vendar zdravniki v javni službi, ki izvršujejo poleg 

M tudi privatno prakso, ne vpisujejo svojega službene-
«a kvanja v zdravniško potrdilo, ki ga izdajo v privatni 
Praksi, niti smejo taka potrdila izdajati, če morajo že po 
^је-гл položaju v javni službi izdajati uradna potrdila 

1 če jim je moči odrediti, дај izdajo taka potrdila ura-

so 

Člen 13. 

Za učence, o katerih se vodijo zdravstveni listi in ki 
^ Pod zdravstvenim nadzorstvom šolskih zdravnikov ali 
Vad p o l i k l i n i k > pošiljajo ti zdravniki šolski upravi na-
izl D a u r a d n a poročila^ toda šolska uprava sme zahtevati 

lomoma tildi zdravniško potrdilo po odredbi za uradna 
у. *vniška potrdila, ki jih overavlja predstavnik oblastva 

Naprave, najsi se vrši pregled pri šolski upravi ali 

na stanovanju pregledanega učenca ali v bolnici, zdravi
lišču in dr. 

Člen 14 

Zavarovalne družbe imajo svoje posebne obrazce za 
zdravniška potrdila o zdravju in bolezni zavarovanih 
oseb in zdravniki jim morajo izdajati potrdila na teh 
obrazcih. 

Člen 15. 

Zdravniki osrednjega urada za zavarovanje delav
cev in njih krajevnih uradov, zdravniki bratovskih šklad-
nic, železniških humanitarnih skladov in podobnih ura
dov in naprav za zavarovanje ob bolezni, nezgodi, inva
lidnosti in smrti in drugo izdajajo uradna zdravniška po
trdila v svojem področju po predpisih ia na obrazcih, ki 
veljajo za te urade in ustanove. 

Člen 16. 

Pri sprejemanju po tuji krivdi ali slučajno poškodo
vanih oseb na zdravniško pomoč in za potrdilo o poškod
bi mora zdravnik: 1. paziti na obče zdravstveno stanje 
poškodovanca, njegovo konstitucijo, prejšnje telesne po
škodbe, njih preostanek in posledice; 2. označiti dan po
škodbe po navedbi poškodovanca; 3. ugotoviti kraj na 
telesu, na katerem se nahaja poškodba, podrobno, proti 
stalnim točkam okostja ali okolnih organov; 4. popisati 
nadrobno obseg, obliko, smer, dolžino, širino in globino 
poškodbe v milimetrih; 5. podrobno popisati kakovost 
robov in dna rane, ali so prepojeni s krvjo aH z drugo 
tvarino; 6. označiti, ali so v poškodbi ali okoli nje tuja 
telesa; 7. zaznamovati barvo kože okrog.poškodbe in ali 
je kaj oteklin okoli nje; 8. ugotoviti, ali je kaj vzvratnih 
pojavov na poškodbi in kakšne so (granulacije, gnojitve) ; 
9. preiskati izpremembe v globočihi pòd zunanjo po
škodbo, kolikor se dajo ugotoviti s pregledom (frakture, 
luksacije, krvni izlivi, zarastnine L dr;); 10. ugotoviti, ali 
je poškodba s katero glavnih telesnih duplin v zvezi; 
11. če se pokaže orodje, s katerim se je poškodba pri
zadejala, ga mora zdravnik primerjati s "poškodbo in se 
izjaviti o tem, ali je mogla biti poškodba prizadejana s 
tem orodjem; 12. če orodje ni znano, označiti, kako je 
poškodba po svojih svojstvih mogla biti prizadejana in 
kakšna svojstva, je po verjetnosti imelo orodje, s kate
rim je bila prizadejana; 13. če ne. bi bilo mogoče ozna
čiti poškodbe v smislu zakona pri prvem pregledu, mora 
izdati zdravnik začasno, potrdilo o pregledu in odredi!! 
rok za ponovni pregled; 14. če je za dokončno označba 
poškodbe potreben poseben. strokovni pregled, ki v 
zdravnikovem kraju ni mogoč (rentgen, mikroskopski, 
bakteriološki pregled in dr.), mora zdravnik odkazatl 
poškodovanca, .da se to izvrši .v drugem kraju, kier je 
to možno, vendar inora tudi v tem primeru izdati za,-
časno potrdilo.. . . . , , , , , 

Člen 17. 

ZdTavnik, ki se pregreši zoper odredbe tega pravil
nika, se kaznuje po veljavnih zakonskih predpisih na 
tožbo privatnih oeeK ali kadar katerokoli oblastvo o ta
kem pregrešku izve, na njegov predlog po službeni 
dolžnosti. 

Člen 18. 

Ta pravilnik stopi v veljavo petnajst dnï po razgla
sitvi s »Službenih novinah« ia odtlej prestaneta veljati 
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pravilnik S. br. 2841 z dne 17. februarja 1931-t kakor 
tudi pojasnilo ministrstva S. br. 2841 z dne 4. inarca 
1931. 

V Beogradu, dne 9. februarja 1932.; S. br. 2200. 

Minister za socialno 
politiko in narodno zdravje 

I. Pucelj s. r. 

182. 

Na podstavi čl. 5. zakona o osrednji apravi za mere 
in dragocene kovine, o kontrolah mer in dragocenih 
kovin in o kontrolah sodov* ter Elena 29. zakona o 
merah, njih rabi v javnem prometu in nadzorstvu nad 
njimi** in v sporazumu z ministrom za finance, pred
pisujem to-le 

tarifo 
o pobiranju žigovine in drugih pristoj
bin za dela, ki jih vrši osrednja uprava 

za mere in dragocene kovine.*** 

I. Žigovina. 

> Člen 1. 

Za prvi ali občasni pregled in žigosanje tokomerov 
se pobirajo: 

1. Temeljne tarifne postavke za tokomere z 2 žicama 
do napetosti 125 voltov in periodičnosti 42-*60 

do 2 amperov 1 5 — Din 
„ 3 2 0 — „ 
„ 5 „ • - - 2 5 — „ 
„ 1 0 „ » . . * . • • • 30 „ 
« 15 , • • »S— » 
„ 2 0 „ 4 0 — „ 
„ 2 5 „ 5 0 — „ 
„ 5 0 „ ; . 70— „ • 
„ 1 0 0 „ 8 0 — „ 
„ 2 0 0 „ 100— „ 
„ 5 0 0 „ , 200— „ 

nad 500 „ . . . . . . . . 400— „ 
2. Za tokomere s 3 žicami se zvišajo prednje tarifne 

postavke za 30%, za tokomere s 4 žicami pa za 50%; 
3. za napetosti, večje od 125 voltov, vsakega voda ali 

faze, se zvišajo postavke pod točko 1.: 
do 220 voltov za • • 1°% 
„ 3 8 0 „ „ . • 20% 
„ 5 0 0 „ „ 30% 
„ looo „ „ « • e°# 
„ 2000 „ , , . . . . « i 4 . . 120% 
„3000 . . . . . . . . . . . 180% 

„ < • • • • • • « • 300% „ 5000 
nad 5000 400% 

t >Službeni list« It. 464/66 te leta 1931. 
* Zakon, glej >Uradni list« št. 251/70 iz leta 1928. 

** Zakon, glej >Uradni list« št. 252/70 iz leta 1928. 
*** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

18. deceinbra 1931* И, ЖШШ&' 

4. Za periodičnost pod 42 period ali nad 60, period 
se pobira za vsak tókomer še po 20— Din; ' 

5. Za tokomere s transformatorjem se pobira žigo
vina, ki je za 50% večja od žigovine, določene za dotični 
tokomer. Kot osnova za izračunanje žigovine po prednjih 
točkah 1. in 3. se jemlje primarna voltaža in amperaža \ 
transformatorja. Ce bi se vršil pregled takih tokomerov, 
ki so brez transformatorja, se jemlje kot osnova za izra- \ 
čunanje žigovine sekundarna voltaža in amperaža. 

6. Za tokomere dvojne tarife se pobira za 50% večja j 
žigovina. - . . i 

7. Poviški tarife po prednjih točkah 2., 3. in 5. s e \ 
računajo vedno samo od temeljne žigovine po točki !• ! 

8. Pri tokomerih s 3 in 4 žicami se jemlje fazna na- i 
petost (na tokomeru izkazana nižja napetost kot temelj 
voltaže v smislu prednje točke 1.). 

H. Pristojbine. 

Člen 2. 

Preizkušanje sistema meril in merilnih priprav. 

Za merila in merilne priprave, ki -;e predlože radi \ 
preizkušanja sistema, se pobirajo: -\ 

1. Merila in priprave za merjenje dolžine, debelosti 
in prostornine ter uteži: \ 

a) preizkušanje sistema 200— Din» 
b) dopolnilno preizkušanje sistema . 100*— Din-

2. Ploščinska merila za geodetske, strojne ali podob- . 
ne namene: ;. £ 

a) preizkušanje sistema . . . ' . . 200— Din»Љ 
b) dopolnilno preizkušanje sistema . 100— D\v-f 

3. Ploščinska merila za industrijske namene: _ • 
a) preizkušanje sistema 400-— Din» , 
b) dopolnilno preizkušanje sistema . 200— Din« 

4. Tehtnice nagibnice z,enakimi ali neenakimi kraki» 
tehtnice z vrhnjimi skledicami in prenosne 
tehtnice mostovnice: 

a) preizkušanje sistema 300— Din» 
b) dopolnilno preizkušanje sistema . 150— Din-

5. Druge konstrukcije tehtnic: 
a) preizkušanje sistema . i. . . . 600*— Din» 
b) dopolnilno preizkušanje sistema . 300— DID-

6. Plinomeri in vodomeri: 
a) preizkušanje sistema 600— Di°» 
b) dopolnilno preizkušanje sistema . 300— Din* 

7. Tassametri: 
a) preizkušanje sistema 1000— Dw» 
b) dopolnilno preizkušanje sistema . 500*— Din* 

8. Tokomeri: 
a) preizkušanje sistema 1500— Djn» 
b) dopolnilno preizkušanje sistema . 750— Din* 

Člen 3. 

Overavanja in druge preizkušnje. 

1. Za overavanje aparatov za kubiranjè (sodov, plin1'* 
merov in vodomerov) se pobirajo: 

do 100 litrov . i i » 
nad 100 „ 400 „ i • i < 

400 „ 600 „ < ' i » '< 

ÌOO-— DiB 
200— * 
250— „ 

„ UW „ w u „ 300* ,1 
„ 1000 litrov za vsakih polnih ali začetih 100 lit*»* 

\ Se£oWh--Pm« , 

„ 600 „ 800 
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2. Za meritve, analize in preizkušnje, ki se izvrše v 
Prid znanosti, industrije in obrtništva (čl. 3., točka 7. 
zakona o osrednji upravi za mere in dragocene kovine), 
za katere se po naravi posla ne more naprej določiti 
višina pristojbine, določa upravnik osrednje uprave za 
m e r e in dragocene kovine od primera.do primera višino 
Pristojbine, ki jo je treba pobrati. 

Člen 4. 

Kemične ananzc. 

Za kemične analize zlitin iz zlata, srebra in platine 
S e pobira: 

za analize zlitin iz zlata po . . . 50-— Din 
2a analize zlitin iz srebra po . . . 20— „ 
za analize zlitin iz platine po . . 100— „ 

Ш. Stroški strank ob poslovanju na mestu samem. 

Člen 5. 

Če stranke želijo, da se izvrši posel pregleda njih 
•Beril, overavanja priprav, preizkušnje sistemov itd. zu-
j*aJ prostorov osrednje uprave za mere in dragocene 
covine ali njenih postaj, morajo: 

%. 1. prositi s pismeno in po predpisih kolkovano proš
ao osrednjo upravo za mere ali njene postaje, v kojih 
Jodročje spada izvršitev dotičnega posla; 
% 2. dati uslužbencu na kraju posla brezplačno na 
"«polago za delo potrebni prostor, potrebno postrežbo, 
"lije material ali energijo (vodo, plin, tok), ki se rabi 
№ preizkušnji; / 

3. poskrbeti same na lastne stroške za prenos pri-
P^v, potrebnih pri uradnem poslu, in sicer iz prostorov 
prednje uprave za mere ali iz njenih postaj na mesto, 
*ler naj se posel opravi in obratno, ali pa na kraj, kj ga 
jjoloči uslužbenec; v poslednjem primeru samo tedaj, če 
* r a j , ki ga je uslužbenec določil, ^ni v večji razdalji nego 
s'alni uradni prostori; 

4. povrniti' uslužbencu potne stroške in dnevnice,' ki 
0 öiu določene po uredbah ali pravilnikih, kakor tudi 

s t roške za prenos priprav, v primerih, kadar je moral 
Poskrbeti za prenos uslužbenec sam. 

Pripomba 1. V primerih po prednji točki 1. ocenijo 
osrednja uprava za mere in njene postaje, da-li je ali 

1 Potreben odhod na mesto samo in morajo o tem ob
rs t i t i stranko. 

Pripomba 2. Odredba prednje točke 3: velja za pri-
"jere, kadàr se izvrši uradni posel na mestu samem v 

"močju sedeža osrednje uprave za mere ali njenih 
Postaj. 

Člen 6. 

, ,Če prosi več strank, ki stanujejo v območju enega 
raja, v skupni prošnji za. odhod uslužbenca na mesto 

v?100) morajo skupno trpeti vse stroške, določene v 
С % Ц 5. te tarife. 

IV. Dragi stroški in dolžnosti strank. 

člen 7. 

. . Poleg žigovine, drugih pristojbin in stroškov, pred-
^ n i b . v členih 1. do 5. te tarife, morajo stranke trpeti 
^ strogke: 

a) za objavo tehničnih opisov in konstrukcijskih na
črtov nanovo odobrenih sistemov meril; 

b) za pomožne moči ali postrežbo, če sta potrebni 
pri delu; 

c) za material ali energijo (vodo, plin, tok itd.), ki 
se uporabljajo pri poizkusih radi preizkušnje sistema 
itd., če se vrše le-ti v laboratoriju osrednje uprave za 
mere in dragocene kovine; 

č) za odvoz in dovoz v pregled ali preizkušnjo pred
loženih meril in merilnih priprav. 

Pripomba. Stroške za material v smislu prednje 
točke c), ki je potreben za kemične analize, trpi država. 

V. Pobiranje žigovine in drugih pristojbin. 

Člen 8. 

Žigovina po členu 1. in druge pristojbine po členu 2. 
in točki 1. člena 3. te tarife se pobirajo od strank pred 
pričetkom uradnega posla; pristojbine za preizkušnje po 
točki 2. člena 3. in kemične analize po členu 4. te tarife 
se pobirajo po končanem poslu. 

Žigovine in pristojbine po členih 1. do 4. te tarife 
plačajo stranke same na čekovni račun poštne hranil
nice. Stroški po točki-4. člena 5, in po členu 7. se plačajo 
v gotovini pri osrednji upravi za mere. 

Člen 9. 

Osrednja uprava za mere in dragocene kovine smo 
zahtevati glede plačila pristojbin po točki 2. člena 3. in 
po členu 4. ter glede plačila stroškov po točki 4. člena 5. 
in po členu 7. te tarife, da podajo stranke obvezno izjavo 
ali pa da položijo depozit. 

Člen 10. 

Žigovina in druge pristojbine po členih l. do 3. te 
tarife se pobirajo za merila in merilne priprave vsaki-
krat, kadar se pregledujejo in žigosajo, preizkuša sistem, 
overava itd. Pobirajo se tudi tedaj, če merila in merilne 
priprave ne bi ustrezali zahtevanim pogojem in se vrne
jo brez žigosanja ali overjenja ali pa če sé preizkušnja 
sistema ne. konča z odobritvijo sistema. 

VI. Oprostitve plačila žigovine in pristojbin. 

Člen 11. 

Žigovina se ne pobira: 
1. če se na prvi pogled pokaže, ne da bi se uporab

ljal kak instrument ali pomoček, da se merilo ali meril
na priprava ne more žigosati; 

2. če dospejo merila ali merilne priprave razbiti ali 
če se razbijejo pri pregledu, odnosno žigosanju; 

3. za občasen pregled in žigosanje meril državnih 
uradov in naprav* razen pridobitnih. 

Pripomba. Državne urade in naprave, ki se opro-
ščajo v smislu prednje točke 3. plačila žigovine, določi 
minister za trgovino in industrijo. 

Člen 12. 

' Pristojbine še' ne pobirajo: 
1. za naknadne preizkušnje odobrenih sistemov me

ril in merilnih priprav radi končne ugotovitve njih upo
rabnosti y. javnem prometu; . 
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2. za overavanje meril, merilnih priprav,^aparatov 
itd., če se na prvi pogled pokaže, ne da bi se uporabljal 
kak instrument ali pomocek, da se dotična priprava ne 
more overiti. 

VII. Popusti. 

Člen 13. 
Pri pregledovanju in žigosanju tokomerov se dovo

lijo od žigovine po členu 1. te tarife ti-le popusti: 
1. Za 10%: 
pri pregledu in žigosanju tokomerov, ki se uporab

ljajo v podjetjih in napravah, katerih lastnik je banovina 
ali ki jih upravlja banovina, mesta aH občine, dalje šole, 
sirotnišnice, ubožnice, bolnišnice ali vobče javni zavodi; 

2. za 30%: 
a) v primerih, omenjenih v prednji točki 1., če dajo 

dotične stranke (banovina, mesto, občina ali javen za
vod) na razpolago potreben prostor, aparate in po-' 
strežbo; 

b) ,če se vrši pregled tokomerov od primera do pri
mera v prostorih industrijskih podjetij, ki so urejena v 
ta namen; 

3. za 50%: 
kadar dajo ustanove, naštete pod točko 1. tega člena, 

osrednji upravi za mere na razpolago svoj prostor, apa
rate in postrežbo, da se izvršita pregled in žigosanje 
tokomerov, ki so last zasebnih strank. 

Pripomba. Popust po točki 3. se daje samo po pred
hodni odobritvi ministra za trgovino in industrijo ob po
gojih, ki se predpišejo in ki veljajo samo za tokomere, 
ki so last ustanov, naštetih v točki 1. tega člena. 

.VIII. Povračilo žigovine in drugih pristojbin. 
Člen 14. 

Do povračila žigovine in drugih pristojbin, plačanih 
po tej tarifi (členi 1. do 4.), imajo pravico stranke, ki so 
plačale, samo v teh-le primerih: 

1. če se uradni posel, za katerega se je plačalo, ni 
izvršil; 

2. če se je plačala po pomoti stranke ali uslužbenca 
višja žigovina ali pristojbina, ko bi bilo treba; 

3. v vseh primerih, naštetih v òTenih 11. in 12., v 
katerih se je žigovina plačala naprej. 

Člen 15. 
Prošnje strank za povračilo plačil po členih 1. do t. 

te tarife se predlože ministrstvu za trgovino in indu
strijo (osrednji upravi za mere in dragocene kovine). 
Prošnje se Vzamejo v pretres le tedaj, če se a) priloži 
prošnji pobotnica o izvršenem plačilu in b) če se prošnja 
vloži tekom 30 dni, računši v primeru točk 1- in 2. 
člena 14. od dneva plačila, v primeru točke 3. člena 14. 
pa od dneva, ko so se predložila v pregled merila* me
rilne priprave itd. 

IX. Delovni čas uslužbencev, 

d e n 16. 
Pri delu na mestu samem, neglede na to, da-li se to 

delo vrši v območju ali zunaj območja sedeža osrednje 
uprave za mere ali njenih postaj, so vezani uslužbenci 
največ na osemurni delovni čas. Vendar ne smejo delati 
pred 8., niti po 18. .uri, 

X. Končne odredbe. 

Člen 17. 
Ta tarifa dobi moč po razglasitvi v »Službenih novi-

nah« dne 1. januarja 1932. 
S tem dnem izgubi veljavo tarifa, izdana pod šte

vilko 1976. od 9. aprila 1929. (»Službene novine« od 
22. aprila 1929., štev. 94/XXXIX.)* 

V Beogradu, dne 30. novembra 1931., št. 7477/931. 
, Minister' 

za trgovino in industrijo 
dr. K. Kumanudi s. r. 

Minister za finance 
dr. Mil. Djordjcvić s. r. 

183. 

Na osnovi § 36. gradbenega zakona** predpisujem 
sledeče 

norme 
za opeko.*** 

Pojem: Zidna opeka je žgan umetni kamen, ki se ^ 
pripravlja iz ilovice, gline ali glinastih snovi z delnirti ^ 
dodatkom peska, drobcev kremenjaka, sušene moke i« h-
gline, žgane gline in drugih primernih primesi, da posta,-Jr 
ne zmes pusta. Opeka mora izpolnjevati sledeče pogoje!' 

Tlačna trdnost: Suha opeka mora v petih poskusih 
imeti sledečo najmanjšo povprečno tlačno trdnost: 

V R S T A 

Zidna opeka I. razreda . . . . 
Zidna opeka II. razreda . . . 
Opeka za tlakovanje . . ' • • . 

Tlačna trdnost v kg/cm' 

povprečna 
srednja 

vrednost 

360 
260 
110 
70 
80 

poedini 
minimum 

800 
200 

90 
66 
66 

Opeke se pravilno po dolgem razpolovijo in polovice 
zlepijo s cementno malto v kockam podobna telesa, s 

spojno ploskvijo vzporedne površine pa se zravnajo s 
cementno malto in kocke po zadostni strditvi in sušenju 
podvržejo pritisku. V poedini seriji ne sme nobena 
kocka imeti manjše tlačne trdnosti, nego je navedena 
v stolpcu »poedini minimum« za dotično vrsto opeke. 

Žgana opeka, ki nima predpisane .povprečne trdnost* 
na tlak, se ne sme imenovati zidna opeka. 

* Tarifo glej >Uradni list« štev. 208/51 iz leta 1929« 
** »Službeni Ust« št. 297/47-iz leta 1931. 

*":* »Službene novine. kraljevine Jugoslavije« z dno 
29. januarja 1932., št. 21/IX/63. — Upoštevana je izprf/. 
memba »prehodnih odredb«, objavljena v »Službeni'* 
novinah kraljevine Jugoslavije« z dne 10. februarja 193?? 
št, 31/ХШ/9А 

•>.;>Л 
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Oblika: opeka mora imeti obliko paralelopipeda. 
Kot enotne mere, ki veljajo za vso državo, se predpi
š e j o sledeče: 

a) za klinker, močno žgano opeko in za zidno opeko 
25 cm dolžine, 12 cm širine in 6-5 cm višine; 

b) za opeko za tlakovanje 25 cm dolžine, 12 cm širi-
n e in 3 cm višine. 

Od teh normiranih mer so dovoljene sledeče razlike: 
Z a dolžino + (—) 5 mm, za širino + (—) 4 mm, za višino 
1 + (—) 2 mm. 

Vpijanje vode: Določa se na sledeči način: 
Najmanj pet opek se suši, dokler ne preneha poje-

manje teže; potem se napajajo v čisti vodi vse dotlej, 
<Ц se pokaže, da teža več ne narašča. 

Naraščanje teže sme v primeri s sušeno <™eko 
znašati : 

pri klinkerju največ 5%, 
pri močno žgani opeki največ 8%, 
pri zidni opeki največ 8%, 
pri'opeki za tlakovanje na prostem največ 8%, 
pri opeki za tlakovanje v zgradbah največ 15%. 
Stanovitnost na mrazu: Za to preizkušanje se mora 

vzeti 5 opek, ki se morajo popolnoma napojili z vodo in 
dvajsetkrat izpostaviti vplivu mr.aza pri —4° C v zaprtem 
Prostoru zadostne velikosti, da je mogoče opeke posta-

. viti v primerni medsebojni razdalji. Po vsakem zmrzo
vanju, ki mora trajati po 4 ure, se morajo opeke popol-

'h a<>ma otajati v vodi s +20° C. Nato se površina in robovi 
preizkusnih opek ne smejo drobiti. 
'% Pokanje opeke radi vsebino apna: Za to preizkuša

l e se postavi 5 opek na rob v primerni medsebojni 
.razdalji in se puste skozi 14 dni na vlažnem zraku. Po 
tem preizkušanju se na opekah ne smejo pokazati nika-

' *ršne-znatnejše razpoke. 
Obče zahteve: Opeka mora biti dobro žgana, pri 

' Udarcu mora zveneti in imeti enakomerno sestavo (struk
turo). Opeka mora biti stanovitna in ne sme biti očitno 
kriva in izvezena. Z vtisnjenim tvorniškim žigom se 
debelina opeke ne sme zmanjšati za več kakor 0-5 cm, 
Pri tem mora med žigom in robom ostati najmanj 2-5 cm 
Širine, 

Trgovski običaji: Prodaja se vrši po neomotanih 
kosih. Opeka za tlakovanje se naklada na rob v podolžni 
8meri vöza. Količina ubite opeke na kraju nakladanja 
&e sme presegati 5%. • _ •' 

Pri razsojanju sporov glede kakovosti so merodajna 
Pinole potrdila državnih zavodov za preizkušanje ma
teriala. 

Prehodne odredbe: Nove zgradbe se morajo potem, 
k° te norme stopijo v veljavo, zidati z opeko 25X12X 
6 '5cm velikosti; izjemoma je dovoljena uporaba stars 
oblike 29X14X6-5 crn tako za zidavo novih kakor tudi 
ž a dovršitev začetih zgradb samo še v teku 1932. in 
1 9 33. leta, toda s pogojem, da glede kakovosti tudi zanjo 
V e lJajo predpisi gornjih norm. Po preteku tega roka se 
S t t e izdelovati in uporabljati samo opeka novev oblike. 

Veljavnost norm: T,e norme stopajo vveljavo, ko se 
Rjavijo v »Službenih novinah«, obvezno moč pa dobijo 
2 dnem 1. februarja 1932., in tedaj prestane veljavnost 
^ e h dosedanjih predpisov za opeko. 

У Beogradu, dne 13. januarja 1932., št. 44309/31. 
Minister za gradbe 

' . Nikola Preka s. t. 

Î84. 

Na osnovi § 36. gradbenega zakona predpisujem 
ftledeče 

norme 
za opeko iz apna in peska.* 

Pojem: Opeka iz apna in peska je umetni kamen za 
zidanje, ki se pripravlja iz kremenčastega peska in apna, 
ki se najprej popolnoma zmešata, potem se ta zmes pod 
pritiskom kalupi in s parnim pritiskom strdi. Ta opeka 
mora. izpolnjevati sledeče pogoje: 

Trdnost: Suha opeka iz apna in peska mora imeti 
najmanj 120 kg/cm* tlačne trdnosti. Opeka, ki nima 
120 kg/cm! trdnosti, se ne sme imenovati opeka iz apna 
in peska. 

Kot merilo za tlačno trdnost velja povprečna vred
nost najmanj petih opek iste vrste, ki se preizkusijo na 
sledeči način: 

Opeke se po dolgem pravilno razpolovijo in polo
vice s cementno malto zlepijo v kockam podobna telesa, 
potem se s spojno ploskvijo vzporedne površine zravnajo 
s cementno malto in kocke po zadostni strditvi in suše
nju podvržejo pritisku. V poedini seriji ne sme nobena 
kocka imeti manjšo tlačno trdnost кчког 100 kg/cm'. 

Oblika: Opeka iz apna in peska mora imeti obliko 
paralelopipeda. Kot enotne mere veljajo: za dolžino 
25 cm, za širino 12 cm in za višino 6*5 cm. Dovoljena raz
lika od predpisanih mer dolžine, širine in višine znaša 
+-(—) 2 mm. 

Vpijanje vode: Vpijanje vode ne sme biti manjše 
od 10% teže. Zgornja meja vpijarija vode ni določena. 
Vpijanje vlage se določi na sledeči način: 

Najmanj 5 opek se suši vse dotlej, da ne izgubljajo 
več na teži, potem se v čisti vodi namakajo, dokler ne 
pridobivajo več na teži. 

Stanovitnost na mrazu: Opeka iz apna in peska mora 
biti- stanovitna na mrazu, t. j . pri predpisanem poskusu 
zmrzovanja se ne sme niti najmanj' drobiti. Za to pre
izkušanje se (vzame 5 opek, ki se morajo popolnoma 
napojiti z vodo in dvajsetkrat izpostaviti vplivu mraza 
pri —4° C v zaprtem prostoru zadostne velikosti, da je 
mogoče opeke postaviti v primerni medsebojni razdalji. 
Po vsakem zmrzovanju, ki mora trajati 4 ure, se morajo 
opeke popolnoma otajati v vodi s +20° C. Po vsem tem 
se površina in robovi preizkusnih opek ne smejo drobiti. 

Obči pogoji: Opeka mora biti stanovitna in ne sme 
biti očitno kriva in ^vezena. Z vtisnjenim tvorniškim 
žigom se debelina opeke ne sme zmanjšati za več ko 
0-6 cm, pri tem mora med žigom in robom ostati naj
manj 2-5 cm širine. 

Trgovski običaji: Prodaja se vrši po neomotanih 
kosih. Količina ubite opeke na kraju nakladanja ne sme 
presegati 5%. 

Pri razsojanju sporov glede kakovosti so odločilna 
edinole potrdila državnih zavodov za preizkušanje ma
teriala. 

• >Služb'ene novine kraljevine Jugoslavijec z dne 
29. januarja 1932., št. 21/IX/64. — Upoštevana je izpre-
memba prehodnih odredb, objavljena v »Službenih novi
nah kraljevine Jugoslavije^ z dne 10. februarja 1932-
št. ЗДД1Ш0& 
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Prehodne odredbe: Nove zgradbe se morajo potem, 
ko te norme stopijo v veljavo, zidati z opeko 25X12X 
6-5 cm velikosti; izjemoma je dovoljena uporaba opeke 
stare oblike 29X14X6-5 cm tako za zidavo novih kakor 
tudi za dovršitev začetih zgradb samo še v teku 1932. 
in 1933. leta, toda s pogojem, da glede kakovosti tudi 
zanjo veljajo predpisi gornjih norm. Po preteku tega 
roka se sme izdelovati in uporabljati samo opeka nove 
oblike. ' 

Veljavnost norm: Te norme stopijo v veljavo, ko se 
objavijo v >Službenih novinabx, obvezno moč pa dobijo 
z dnem 1. februarja 1932., in tedaj prestane veljavnost 
vseh dosedanjih predpisov za opeko iz apna in peska. 

V Beogradu, dne 13. januarja 1932., št. 44309/31. 
Minister za gradbe 
Nikola Preka s. r. 

185. 

Na osnovi § 36. gradbenega zakona predpisujem 
sledeče 

norme 
za stukaturno trstiko.* 

Pojem: Trstika (Phragnites communie) ee reže po 
zimi potem, ko je popolnoma suha. Od rogoza (Typha) in 
srpice (Scirpus lacustris), ki se ne smeta uporabi jati, -ee 
razlikuje po tem, da ima steblo, kolena in na vrhu lat je. 

Uporaba: Trstika se uporablja za nosilca ometa ka
kor tudi za pokrivanje streh. 

Posebnosti in preizkušanje kakovosti: Uporabljati ee 
sme samo zdrava trstika z odrezanim latjem, znaki dobre 
kakovosti so: 

1. Svetla, rumena barva tudi v prerezu in beli kož
nati ostanki v notranjosti stebla. Trstika zelene barve 
ni dozorela (bila je prezgodaj porezana), zato njena 
uporaba ni dopustna. 

2. Če ee hoče trstiko zdrobiti, morajo stebla že z ozi-
rom na svojo, debelino pokazati večji, ali manjü odpor, 
toda pri tem se mora čuti jasen zvok in stebla se smejo 
cepiti samo po dolgem in se ne smejo drobiti. 

Trstika, ki se pri drobljenju aH sukanju lomi in ki 
je .v prerezu temne barve, je trhla in ee ne sme uporab
ljati. Trstika, ki se uporablja za nosilca ometa, mora imeti 
5 do 12 m/m debeline. Za pokrivanje streh ee mora upo
rabljati kar najtanjša trstika. Trstika mora biti ravna in 
brez listja; stebla, ki so zasukana ali imajo dele korenin, 
so dopustna samo v posameznih komadih. 

Trgovski običaji: Stukaturna trstika se prodaja ali v 
snopih po metru (50 cm nad dolnjim koncem merjeni ob
seg mora imeti približno 1 meter), ali v peščicah (ki jih 
je na sredini mogoče objeti z obema rokama). Približno 
5 peščic je treba za en meterski snop. Po dolžini trstike 
so snopi 2 do 3 krat dobro in močno povezani, peščice 
pa dvakrat. 

Stukaturna trstika se mora Hraniti na kraju, ki Je 
zavarovan pred vlago. Prodajati ee sme samo tedaj, ko 
je popolnoma suha. Prodaja se ali po kilogramih z označ-

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije* z dne 
6. februarja 19324 št, 27/XI/79. 

bo vrste omota ali v snopih, oziroma peščicah z označb«' 
povprečne teže. Stukaturna trstika se prodaja razbrana-
(sortirana) in nerazbrana (nesortirana). 

1. Razbrana (sortirana) stukaturna trstika je ona„ki 
ima odrezano latje in je razbrana (sortirana) po raznih 
dolžinah. Dobavlja se v snopih1 po 1*0 do 2-5 m.dolžine» 
Razbrana (sortirana; stukaturna trstika se uporablja 
samo za izdelavo pletenine iz stukatu/rne trstike. 

2. Neraabrana (nesortirana) stukaturna trstika se 4<>* 
bavlja večinoma z latjem. Steblovje brez latja mora "biti 
najmanj 2 metra dolgo. Nerazbrana (nesortirana) stuka
turna trstika se mora dobavljati prečiščena, to je mora 
se sirovo očistiti od prekratkih in zlomljenih stebel in 
zložiti vzporedno z vrhovi na istem koncu. 

Stukaturna trstika se sme nakladati v odprte vagone. 
Te norme stopajo v veljavo, ko se objavijo v >Služ-

benih novinah«, obvezno moč pa dobijo z dnem 1. febru
arja 1932. 

V Beogradu, dne 22. januarja 1932., št. 43.920/31. 
Minister za gradbe 
Nikola Preka s. r. 

186. 

Na osnovi § 36. gradbenega zakona predpisujem 
sledeče < 

norme 
za pletenine iz stukaturne trstike.* /' 

Pojem: Pletenine iz stukaturne trstike so štorje, И 
ee pletejo iz stukaturne trstike, odgovarjajoče normam, 
z ovijanjem posameznih stebel z žico v enakomerni 
razdalji. , ' 

Uporaba: Pletenina rz stukaturne trstike se uporajhj 
lja za nosilca ometa. , v 

Vrste: 
1. Redka pletenina iz stukaturne trstike. Čista raz

dalja med posameznimi stebli znaša 2, največ 3 debelin® 
stebla, toda v nobenem primeru ne sme biti večja' ko 
2 cm. 

2. Gosta pletenina iz stukaturne trstike, čista razda-
lja med posameznimi stebli ne sme biti večja ko en» 
debelina stebla. 

3. Zelo gosta pletenima iz stukaturne trstike. Stebla 
leže tesno stisnjena drugo ob drugem. 

Posebnosti: Pletenine iz stukaturne trstike moraj? 
biti na 1 meter širine petkrat v enakih razdaljah рРУ^ 
zane z žico; samo pri pleteninah, navedenih pod točkaio* 
1. in 2. so pri najmanj 2 metrih širine dovoljene 4 veri 
na 1 meter širine. Žične vezi morajo biti tako trdne, <•* 
posamezna stebla tudi pri ponovnem poslu (manlpul** 
ciji) s pletenino iz trstike obdrže svojo lego. 

Žica za tkanje pletenine iz etukaturne trstike' moJ* 
biti najmanj 0*6 mm debela, če se uporabljata 2 žici 
enake debeline; pri pletenini iz stukaturne trstike ' 
Žično veeavo podojgoma in počez mora biti podolžna Ö * 
najmanj 0*8 mm, prečna pa najmanj 0*85 mm debele* 
Uporabljati se sme samo mehka (žgana) žica, ki sme bin 
črna, galvanizirana ali ponikljana. ' 

* >Shržbene novine kraljevine Jugoslavije« e && 
1 5. febiuaaja 1932, St. 27/XI/80. 
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Trgovski običaji: Vedno mora biti navedena vrsta 
uPorablje'ne žice. Pletenina iz stukalurne trstike se pro
daja v zvitkih. Širina zvitka znaša od 1-0 do 2-5 metra, 
dolžina zvitka pri pleteninah, navedenih pod točko 1. in 2. 
Pa ÎO'O metrov, pod točko 3. je pa zvitek radi preveli
k a obsega krajši, toda v nobenem .primeru ne pod 
O"0 m. Prodaja se samo po kvadratnih metrih. V pokrite 
z&lezniške vagone je mogoče naložiti približno 5000 m2. 

Veljavnost norm: Te norme stopajo v veljavo, ko se 
objavijo v >Službenih novinah«, obvezno moč pa dobijo 
z dnem 1. februarja 1932. 
• V Beogradu, dne 22. januarja 1932., št. 43.920/31. 

Minister za gradbe 
Nikola Preka s. r. 

Banove uredbe. 

187. 

Objave banske uprave 
feo pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
H. No. 4450/1. 

Objava. 

x Občina Andrijanci, srez Murska Sobota bo pobirala 
°clf dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. 
Naslednje občinske trošarine: 

a) od 1001 vina Din 100-—, 
b) od 100'1' vinskega mošta Din 100'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske, banovine v Ljubljani, 
dne 15. februarja 1932. 

*!• No. 5244/1. 
Objava. 

b) od 1001 vinskega mošta. Din 50'—. 
c) od 1001 piva Din 30-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 31442/1. 
Objava. 

Občina Borovci, v srezu ptujskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 1001 vina Din 70'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 70'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 12. februarja 1932. 

II. No. 30.454/1. 

: ObSina Bezina, v srezu konjiškem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

. a) od 1001 vina Din 125-—, 
b) od 1001 vinskega mošta Din 100*—. 

I^&ljeveka banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 19. februarja 1932. 

1 1 No. 28823/1. 
Objava. 

Občina Bezovica, v srezu konjiškem, bo pobirala od 
Gneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
p i n j e obSineke trogarine: 

a), od 100 j vina Din 60—г 

Objava. 
.Občina Bunčani, v srezu ljutomersko-radgonskem, 

bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 1001 vina Din 50*—, 
b) od 1001 vinskega mošta Din 25'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 12. februarja 1932, 

H. No. 29.942/1. 
Objava. 

Občina Črnci, v srezu ljutomersko-radgonskem, bo 
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu, 
1932. naslednje občinske trošarine: ' « 

a) od 1001 vina Din 100--7, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljul 

dne 12. februarja 1932. 
Aitili, 

II. No. 30678/1. 
Objava. 

Občina Dobrova, v srezu Ljubljana, bo pobirala 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1J32. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 150-—, 
b) ' od 100 1 vinskega mošta Din 100-—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
6) od bi stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10"—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 25-—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 15—, 
f) od prašičev Din 15—, 
g) od drobnice Din 5-—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vr«t Din 10—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
, dne 4. februarja 1932, 
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II. No. 29.948/1. 

Objava. 
II. No. 30607/1. 

Občina Gorenje Polje, v srezu novomeškem, bo |JU-
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 1001 vina Din 30-—, 
b) od 1001 vinskega mošta Din'30 -—, 
c) od 1001 piva Din 30—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, JikeTja, 

ruma in konjaka Din 4-—-, 
d) od goveda nad 1 letom Din 16—', 
e) od goveda pod 1 letom Din 5-—, 
f) od prašičev Din 5'—,. 
g) od drobnice Din 5-—. ; . 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

11. No. 30.735/1. 

Objava. 
Občina Gotovlje, v srezu celjskem, ђо poKrala ud 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 70'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 70-—, 
c) od 100-1 piva Din 25-—, 

' č) od hI stopnje alkohola .špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din S-—, 

d) od goveda nad 1 letom Din 25*—,. . 
e) od goveda pud 1'letum Din 15-—, 
f) od prašičev Din 15-—, 

g) od drobnice Din 5*—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20'—. 

Kraljevska baiislyi uprava Dravske banovine v Ljubljani. 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 3970/1. 

Objava. 
Občina Grlava, v srezu ljutomerško-radgonskem, bo 

pobirala v letu 1932. občinsko trošarino: 
od 100 1 vina Din 50—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 19. februarja 1932 

II. No. 31186/1. 

Objava. 
Občina Iškavas, v srezu Ljubljana, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: : 

a) od 100 1 vina Din 70—, 
b) od 100 1 piva Din 25—, 
c) od bi. stopnje alkohola špirita, Žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 13. februarja 1932. 

Objava. 
Občina Jelovec pri Kamnici, v srezu mariborskem 

levi breg, bo pobirala od dneva razglasitve v s-Službe-
nein listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine: , 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Din 50—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 7-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani* 

dne 13.; februarja 1932. 

II. No. 31444/1. 
Objava. 

Občina Jelovec-Makole, v srezu mariborskem, desni 
breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem 
listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25'—, 
c) od 100 1 piva Din 50—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6"—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 25*—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 20-—, 
f) od prašičev Din 15*—, 
g) od drobnice Din 5*—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20--^ 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 31.445/1. 

Objava. 
Občina Jurovce, v srezu ptujskem, bo pobirala ? 

letu 1932. naslednje občinske trošarine: _ '.,.. 
a) od 1001 vina Din 70-—, 
b) od 1001 vinskega mošta Din 70—. , 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljana 
dne 15. februarja 1932. 

II. No. 30.423/1. 
Objava. 

Občina Križevci, v srezu ljutomerško-radgonskem, 
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem. listu< 
v letu 1932. naslednje občinske trošarine: ,. 

a) od 1001 vina Din 50-—, 
b) od 1001 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 1001 piva Din 50*—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,, 

ruma in konjaka Din 5—. i 
Kraljevska banska uprava Dravske.banovine v Ljubljani» 

dne 13. februarja 1932. 

II. No. 30.687/1, 

Objava. 
Občina Laže, v srezu konjiškem, bo pobirala d 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. в&* 
slednje občinske trošarine: 

Ш 
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a) od 1001 vina Din 75—, 
b) od 1001 vinskega mošta Din 50-—. 

kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

ri- No. 30.424/1. 

Objava. 

Občina Lehen na Pohorju, v srëzu mariborskem 
**• br., bo pobirala v letu 1932. naslednje občinske tro
šarine: 

a) od 1001 vina Din 100'—, 
b) od 1001 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 1001 piva Din. 50—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

r u ma in konjaka Din 7'50, 
d) od goveda nad 1 letom Din 15—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

И- No. 30.680/1. 

Objava. 
3$, Občina Libeliče, v srezu dravograjskem, bo pobirala 
"^Ш dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
'•'/^slednje občinske trošarine: 

•', a) od 1001 vina Din 100-—, 
b) od 1001 vinskega mošta Din 50.—, 
c) od 1001 piva Din 50—, 
Č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ГцШа in konjaka Din 8-—, 
d) od 1001 sadnega mošta Din 10*—ч 

e) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 10*—. 

K^ljeveka banska uprava Dravske banovine v Ljublji 
dne 13. februarja 1932. 

nani, 

•-1- No. 29.069/1. 

Objava. 
?' Občina Lušečka vas, v srezü Maribor, desni breg, 
0 Pobirala od dneva. razglasitve v »Službenem listu< 

v letu 1932. občinsko trošarino: 
.. od 1001 vina Din 100-—. 

K^ljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 12. februarja 1932, 

И. No. 29.074/1, 

Objava. 
I Občina Mali Dolenci, Y srezu mursko-soboškem, bo 
I W a * a °d dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
I ö t * 1932. občinsko trošarino: 

s-od 1001 vina Din 100—, 
Ц ljevaka banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 18. februarja 1932, 

II. No. 29.389/1. 
Objava. 

Občina "Martijanci, v srezu murskosoDoškem. bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 1001 vina Din 35.—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 35'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 30.664/1 
Objava. 

Občina Mestni vrh, v srezu ptujskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu v letu 1932. ob
činsko trošarino: 

od 1001 vina Din 50-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 19. februarja 1932. 

II. No. 30617/1. 
Objava. 

Občina Morje, v srezü mariborskem, desni breg, bo 
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 30887/1. 
Objava. 

Občina Mozirje trg, v. srezu gornjegrajskem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu, 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75"—, 
, b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 

c) od 100 1 piva DinN50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,, likerja, 

ruma in konjaka Din 7-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
. dne 13. februarja 1932. 

II. No. 29073/1. 
Objava. 

Občina Nova Štifta, v srezu gornjegrajskem, bo po
birala od dneva'razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje, občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola, špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din. 6-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dno 13. februarja 1932. 
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II. No. 2164/1. 

Objava. 
Občina Petrovavas, v srezu črnomeljskem, bo po

birala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v ledu 
1932. občinsko trošarino: od 1 hI vina po Din 50. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 31157/1. 

Objava. 
Občina Podlennik, v. srezu ptujskem, bo pobirala 

v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 
a) od 100 1 vina Din 75-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25'—, 
c) od 100 1 piva Din 40—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 30374/1. 

Objava. 
Občina Selnica ob Dravi, v srezu mariborskem, 

levi breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službe
nem listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Din 30-—, 
Č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 7*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 31207/1. 

Objava. 
Občina Slemen v srezu mariborskem, levi' breg, 

bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« 
v letu 1932. naslednje občinafce trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 60'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Djn 60—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 12. februarja 1932. 

II. No. 2660/1. 

Objava. 
Občina Spodnja Slivnica, v srezu Ljubljana, bo pobi

rala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 80*—, 
c) od 100 1 giva Din 30-—, 

15. k<» 

x.) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
' ruma in konjaka Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljublja*1» 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 29188/1. 

Objava. 
. Občina Sv. Jurij ob južni žel., trg, v srezu celjskem, 

bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem 4istu< 
v letu 1932. naslednje občinske trošarine: ^ 

a) od 100 1 vina Din 75-—, 
b) od 100 1 vinskega mosta Din 50"—, 
c) od 100 1 pive Din 60'—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja 

ruma in konjaka" Din 7-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 20-—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10*—, 
f) od prašičev Din 5'—, 

g) od drobnice Din 5-—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 30-—• 

Kraljevska banska uprava Dravske banovinflkv Liublj&id, 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 30713/1. 

Objava. 
Občina Sv. Križ, v srezu mariborskem, levi breg. bo ĝ' 

pobirala v letu 1932. naslednje občinske troSarine: 
a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—, 
c) od 100 1 piva Din S0-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja» 

ruma in konjaka Din 10-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 10*—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 8*—, 
f) od prašičev Din 10-—, 
g) od drobnice Din б'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljublja^*' 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 31024/1. 

Objava. 
Občina Sv. Pavel pri Pr., v srezu celjskem, bo: 'P?' 

birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v W*u 

1932. naslednje občinske trošarine: . 
a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
o) od 100 1 piva Din 50/—, 
č) od hI stopnje alkohola- špirita, žganja* likefJ8" 

rum& in konjaka Din 6-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 26*—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 12*50, 
f) od prašičev Din 12-50. 

Kraljevska banska uprava Dravske banorine v LjuWj***'1 

une18. februarja 1Ô32. 
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И- No. 31113/1. 

Objava. 
Občina Sv. Trojica v Hal., v srezu ptujskem, bo po

birala v letu 1932. naslednje občinsko trošarine: 
a) od 100 1 vina Din 100*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

H. No. 30666/1. 

Objava. 
;•'•.. Občina Sv. Trojica v Slov. goricah, v srezu maribor
skem, levi breg, bo pobirala od dneva razglasitve v 
»Službenem listu« v lotu 1932. naslednje občinske tro
šarine: 

a) od 100 1 vina Din 40*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 40*—, 

, c) od 100 1 piva Din 40-—, 
č) od hI stopnje alkohola, špirita, žganja, likerja, 

'uma in konjaka Din 6—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 5-—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 5-—, 
f) od prašičev Din 2—, 

g) od drobnice Din 1*—. ., 

^raljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13- februarja 1932. 

Ü. No. 4507/1. 

Objava. 
Občina Ščavnica, y srezu Ljutomer, bo pobirala od 

"taeva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. občin
sko trošarino: od 1 hI vina po Din 100-—. 

•^•ftljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 15. februarja 1932. 

ll- No. 4511/1. 

Objava. 
. Občina Št. Ilj v Slov. gor., v srezu mariborskem 

-•№1breg, bo pobirala od dneva razglasitve v >Službe-
"tp»,listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a ) od 100 1 vina Din 50—, 
D) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 
c ) od 100 1 piva Din 30—, 

,v•-.. č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
fU»iâ in konjaka Din 6—, 

d ) od goveda nad 1 letom Din 26'—, 
e ) od goveda pod 1 letom Din 15—^ 
-") od pragicev Din Ur—, 

Ijevska banska uprava Dravske banovine r Ljihljani, 

,. dat JA Шкоаф28» 
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II. No. 2410/1. 

Objava. 
Občina št. Vid, v srezu Litija, bo pobirala od dneva 

razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din 50—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

II. V.o. ?3612/1. 

Objava. 
Občina Tolsti vrh, v srezu konjiškem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina'Din 100*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6—, 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 31394/1. 

Objava. 
Občina Videm, v srezu kočevskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. ua-
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 80—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 80-—, 
c) od 100 1 piva Din 25—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 4460/1. 

Objava. 
« Občina Vitanje, v srezu konjiškem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 piva Din 30—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—, 
č) od 100 1 sadnega mošta Din 5—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 10-—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 5—, 
f) od praSicev Din 2-50, 
g) od drobnice Din 2*50. 

К-оаЦетвкд banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
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II. No. 31509/1. 
Objava. 

Občina Zgornja Bistrica, v srezu mariborskem desni 
breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem 
listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 piva Din 25-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 4*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 30243/1. 

Objava. 
Občina Zepovci, v srezu ljutomersko-radgonskemi 

bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« 
v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din oO-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani» 
dne 12. februarja 1932. 

Razne obče veljavne 
odredbe 

188. 

Vložitev prijav 
za draginjske doklade državnih upo

kojencev. 

Ker premnogi državni upokojenci, upokojenke ter 
vdove in sirote po upokojencih, ki prejemajo pokojnine 
od dravske finančne direkcije, doslej še niso predložili 
predpisanih vnovičnih prijav za draginjske doklade, se 
s tem vsi vnovič opozarjajo, da morajo najkesneje do 
1. marca 1932. vložiti te prijave. {Predpisane obrazce je 

založilo »Društvo drž. upokojencev in upokojenk v Ljub j 
ljani« in se dobe pri društvu po 1 Din komad. Dob ,,: 
se pa tudi pri tobačnih zalogah in vsaj v eni trafik 
povsod, kjer so sedeži okrajnih sodišč. V Ljubljani ji' ï 
prodaja trafika Pogačnik na Dunajski cesti 14, v Cclj) ~4 
se dobe v trafiki Perovšek^Alme na Kralja Petra cesti v 
v Mariboru pa v trafiki Svetek Pavle v Gosposki ulici ;| 
— Vsi upokojenci, ki prijav še niso vložili, se opozar • '•; 
jajo, da se jim izplačevanje draginjskih doklad po pred- •* 
pisih uredb o draginjskih dpkladah ustavi, če do i- S 
marca t. 1. ne predlože prijav' odseku za računovodstvo^ ' 
dravske finančne direkcije v Ljubljani, osebno ali P°f;; 

pošti. S prijavami je predložiti tudi vse potrebne dtf«.; 
kazilne listine, kakor je to na hrbtu prijavnega obrazCjjflF 
navedeno. Predložiti pa je treba samo tiste listine, № • 
niso bile v minuli jeseni že predložene, vsi pa morajo-: '. 
priložiti potrdilo pristojne davčne uprave o premoženj' 
skem stanju in davčnem predpisu. , 

Dravska finančna direkcija v Ljubljani, 
dne 22. februarja 1932. 

m*m 

[a kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
Sfeka la aalagai Ш ш в а »Marku« s. LJubljani; njen доеоЗДушк; fìUnar ШсМ1ек v Ljubljani. 



OBČINSKI URAD 

PoŠtama plačana v gotovini, 

K R A L J E V I N A 

: i •iö/Ljttbij 

J I I O O S ^ A V I J A 

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

Letnik III. 16. V LJUBLJANI, dne 27. februarja 1932. 

V S E B 
189. Uredba o mestih in trgih, na katere je uporabljati prvi 
ion ^ gradbenega zakona. 

, i»0. Pravilnik o proizvajanju in prometu opija. 
IBI. Pravilnik o organizaciji, sredstvih in poslovanju sklada 

za nezaposlene rudarske in topilniške delavce — bivše 
T člane bratovske skladnice v Jugoslaviji. 
192. Pravila o opravljanju državnega strokovnega izpita za 

računske uradnike IX. do vštete V. položajne skupine pri 
- ministrstvu za šume in rudnike. 
l*» Pravilnik o opravljanju državnega strokovnega izp:ta 
'•' Uradniških pripravnikov šumarske stroke s lakultetno iz; 

obrazbo. . . • 

I N A : 
194. Navodila.za ocenjanje državnih uradnikov in uslužbencev 

v resortu ministrstva za šume in rudnike. . 
195. Navodila za sprejemanje honorarnih uslužbencev in dnev-

ničarjev v resortu ministrstva za šume in rudnike., 
196. Cenik za preizkušanje gradbenega materiala. 
197. Tarifa o pobiranju žigovine za merila in dragocene kovine. 
198. Razpis o prepovedi izvoza orehovih debel. 
199. Pojasnilo glede zavarovanj v naši državi. 
200. Telefonski promet z Avstrijo, češkoslovaško in Italijo.. 
201. Razpis o izpremembi št 30. in 31. uvozne carinske tarife. 
202. Popravek k zakonu o lovu. < 
203. Objave o pobiranju obSinskih trošarin v letu 1932. 

Uredbe osrednje vlade. 
189. 

jpNa osnovi § 1. gradbenega zakona z dne 16. junija 
Ш. se predpisuje 

uredba 
s katero se odrejajo mesta in trgi, na 
katere je uporabljati prvi del gradbe

nega zakona.* 
Člen 1. 

Odredbe prvega dela gradbenega zakona** je upo-
r*blja,ti na ta-le, mesta in trge: la-ie, mesra ш ugo. 

II. Na področju Dravske banovine: 
лвл občina 

mesto 
1. Bled 
2. Brežice 
3. Velenje 
4- Gornja Radgona 
6. Gornji grad 
6. Dolnja Lendava 
7. Dolenji Logatec 

l&r Domžale 
. 9. Dravograd., 
10. Jesenice 
11. Kamnik 
12. Konjice 
ДЗ. Kočevje 
44. Kranj 
15. Krško 
le. Laško 

trg 
trg 
mesto 
vel. občina 
občina 
trg 
trg 
mesto 
mesto 
trg 
mesto 
mesto 
mesto' 
mesto 

17. Litija 
18. Ljubljana 
19. Ljubno 
20. Ljutomer 
21. Maribor 
22. Mengeš 
23 Metlika 
24. Mozirje 
25. Murska . Sobota 
26. Novo mesto 
27. Ptuj 
28. Radovljica 
29. Ribnica 
30. Rogaška Slatina 
31. Sevnica 
32. Šoštanj 
33 Slovenska Bistrica 
34. Slovenj Gradec 
35. Tržič 
36. Celje 
37. Cerknica pri Rakeku 
38. Črnomelj 
39. Skofja Loka 

trg 
avtonomno mesto 
trg 
mesto 
avtonomno mesto 
trg 

'mesto ,,."'' ' J 

• trg ' '•'''."' 

vel. občina ". '. ' 
mesto 
avtonomno mesto 
mesto 
tog # 
občina 
trg 
mesto 
mesto , 
mesto 
mesto 
avtonomno mesto; 
trg 
mesto 
mesto 

Kraljevine Jugoslavije?; ž 3ne 
/XYI/112: ••'•-:. " ~ 

loâl Id

olen 2. 
- Ta uredba stopi v moč, ko se razglasi v >Službenih 

novinah«. 
V Beogradu, dne 16. januarja 1982.; M. G. br. 1271, 

Minister za gradba 
Nikola Prela e. r. 

Ministrski svet je pri. svoji seji z dne 5. februarja 
1932. govsem usvojil prednji predlog ministra za gradbe. 

Predsednik ministrskega 
sveta-' 

P, R. Živković s, r. 
I . podnjsi ostalih ministrov.-
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190. 

Na osnovi §§ 3., 4. in 14. zakona o opojnih drogah 
predpisujem ta-le 

pravilnik 
o proizvajanju in prometu ópija.* 

Clen 1. 

Za opij po zakonu o opojnih drogah in tem pravil
niku se smatra naravno zgoščeni sok glavic opojnega 
maka (papaver somniferum), na katerem so se opravili 
samo posli, potrebni za njegovo odbiranje, vkladanje in 
prenos. 

Clen 2. 
Opij smejo proizvajati samo prijavljeni proizvodniki 

na opijskem področju. 
Opijsko področje obseza te-le sreze v Vardarski 

banovini: žegligovski, kratovski, preševski, skopeljski, 
veleški, prilepski, kavadarski, negotinski, ovčepoljski, 
štipski, radoviški, kočanski, carevoselski, maleški, stru-
miški, dojranski in đevđelijski sréz. 

Za prijavljenega proizvodnika se smatra samo ona 
oseba, ki vloži pri občini, v katere mejah proizvaja opij, 
prijavo po obrazcu št. 1. Občinsko oblastvo mora potrditi 
duplikat te prijave najkesneje ,v 24 urah s pečatom in 
podpisom in ga izročiti vložilcu prijave, da mu služi za 
dokaz, da je prijavljen kot opijski proizvodnik. če občin
ski organi ne izpolnjujejo te obveznosti, se uporabi člen 
158. zakona o občinah. 

Clen 3. . 
Občinska oblastva na opijskem področju morajo vro

čiti sreskemu kmetijskemu referentu ob koncu vsakega 
leta poročila s točnimi podatki: 

a) o količinah opija, obranega v mejah dotične obči
ne med tem letom; 

b) o površinah, posejanih z opojnim makom po 
brat vi opija v tem letu; 

c) o količinah opija, ki so ob koncu leta še v rokah 
proizvodnikov. 

Po teh podatkih sestavijo sreski kmetijski referenti 
pregled o proizvodnji opija, o opijskih zalogah, obstoje
čih pri proizvodnikih, in o površinah, posejanih z makom 
v dotičnem letu, in vroče te preglede najkesneje do 
konca meseca januarja prihodnjega -leta po kraljevski 
banski upravi ministrstvu za poljedelstvo in ministrstvu 
za trgovino in industrijo (uradu za opij). 

Clen 4 
Opij smejo imeti, kupovati in prodajati: 

, -- a) podjetja, ki so upravičena izdelovati, uvažati m 
izvažati opojne droge; 

b) javne lekarne, bolniške lekarne, lekarne uradov 
za zavarovanje delavcev in lekarne zdravstvenih zadrug, 
samo za lastno potrebe; 

c) drogerije na debelo; 
d) prijavljeni trgovci z opijem, po členu 5. tega pra

vilnika. 
Člen 5. 

. Za prijavljene trgovce z opijem se smatrajo samo 
one prijavljene trgovinske tvrdke, ki se vpišejo pri mini-

* >Slu2bene novine kraljevine Jugoslavije« % dne 
1% jtebruarj» legi, i t 84/Xiy^Zi ~^J 

strstvu za trgovino in industrijo v register trgovcev z 
opijem. 

Trgovinske tvrdke, ki žele trgovati z opijem, morajo 
vložiti pri ministrstvu za trgovino in industrijo (urada 
za opij) prijavo za trgovanje po obrazcu št. 2. Prijava 
mora biti opremljena z dokazom o protokolaciji dotične . 
tvrdke in kolkom 25 dinarjev, šele, ko dobe od mini
strstva za trgovino in industrijo potrdilo o dotični pri" 
javi in vpisu v register, smejo dotične tvrdke pričeti 
trgovino z opijem. 

Clen 6. 
^ Prijavljeni trgovci z opijem morajo voditi posebne 

knjige, v katere vpisujejo: -
a) količino in datum vsakega nakupa in prodaje 

opija; 
b) ime in priimek prodajalca, odnosno kupca opija; 
C) kraj in prostor, kjer je kupljeno blago shranjeno. 
Trgovec mora vročati ministrstvu za trgovino i" 

industrijo (uradu za opij) izpiske iz teh knjig vsake 
tri mesece. Ta tromesečna poročila morajo izkazovati 
skupne količine opija, nakupljenoga in prodanega ч 

dotičnem tromesečju, kakor tudi stanje preostale zaloge. 
Tromesečna poročila se morajo poslati do dne 

10. aprila za prvo tromesečje v letu, do dne 10. julija za 
drugo tromesečje, do dne 10. oktobra za tretje tromesečje 
in do dne 10. januarja za četrto tromesečje. 

_. Člen 7. , 
Z izvozom in uvozom opija se smejo baviti samo . 

posebej pooblaščene naprave po §§ 10. in 11. zakona ° 
opojnih drogah.* 

Za izvoz, uvoz in provoz opija veljajo navodila &Џ 
izvrševanje zakona o opojnih drogah, ki so objavljena f' 
»Službenih novinah« št. 307—CI z dne 31. decembra 
1931.** 

. Clen 8. 
Kdor proizvodi opij zunaj opijskega področja aU 

kdor ga proizvodi na opijskem področju brez predhodne 
prijave, se kaznuje z zaporom do 15 dni in z odvze
mom blaga. 

Kdor neupravičeno opij izvozi ali uvozi, se smatra 
za tihotapca in se kot tak kaznuje. Poleg kazni, določene 
s carinskim zakonom, pa se kaznuje tihotapec tudi §e г 

denarno kaznijo do 50.000 dinarjev v korist opijskega 
fonda. 

Kdor zoper odredbe tega pravilnika ima, kupuje aH 
.prodaja opij, se kaznuje z denarno kaznijo do 60.000 
dinarjev in odvzemom opija, ki se pri njem najde. 

Kdor vodi knjige, predpisane s tem pravilnikom, ne
redno ali nepravilno ali kdor neredno pošilja predp^ 
sana poročila, se kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 
dinarje». 

•- Clen 9. 

Obveznostim iz člena 5. tega pravilnika o prijavlja
nju trgovine z opijem je ustreči -najkesneje do dne 
1. marca 1932. 

Proizvodniki, ki so zasejali mak zunaj opijekeg* 
pasu pred dnem 5. decembra 1931., smejo opij obrati * 
letu 1932. s pogojem; da se prijavijo predhodno pri P r i ' , 
stojnih občinskih oblastih kot proizvodniki 

* »Službeni list« št. 652/83 iz L 193Ì, 
•^S lužben i ЦакјЦ. 4S# & i, 1832,/ 
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Člen 10. 
Ta pravilnik stopi v moč na dan, ko se razglasi v 

>SluŽbenih novinah«. 
V Beogradu, dne 23. januarja 1932.; II. br. 1824/c. 

Minister za trgovino 
in industrijo 

dr. Kramer s. r. 
Minister za poljedelstvo 
Juraj Demetrović s. г. 

Obrazec št. 1. 
Prijava 

o proizvajanju opija. 

!• Ime in priimek vložilca 
prijave 

2- Stanovališče (občina, srez) 
8- Poklic 

V Kraj, kjer želi opij brati 
(občina in srez) 

*• Lastnik posestva, ki se 
prijavlja za bratev 

;#-
Џђ Velikost površine pose-
"j stva, ki se prijavlja za, 

bratev 

Podpis vložilca prijave 

Občinski urad (sud) ....... _. _...- potrjuje, da je 
^enovani , . iz „ .' ..... podal -pri
javo o proizvajanju opija skladno s § 3. zakona o opojnih 
<«ogah. 

Datum in kraj Občinski pečat Podpis 

<W>*«ec St. 2. 

Prijava 

za trgovanje z opijem.' 

*• Ime tvrdke, ki vlaga pri
javo 

^ Sedež tvrdke (občina in 
>rez) 

*• fatum in Številka proto-
«olacije 

Kakäaa tvrdka je proto-
»ollrana 

- Kje bo imela tvrdka àvole 
**Ш8е » орЦ 
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6. Obveznosti tvrdke 
Podpisana tvrdka bo vodi

la' knjige in redno pošiljala 
ministrstvu za trgovino in in
dustrijo tromesečna poročila 
o nakupu in prodaji opija in 
se držala pri poslovanju od
redb zakona o opojnih dro
gati. 

Podpis vložilca prijave 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
urad za opij 

v Beogradu, št. 
Ministrstvo za trgovino in industrijo potrjuje s tem, 

da je tvrdka .._ iz •. pri
javljena za trgovino z opijem in vpisana v register 
trgovcev z opijem pod št. 

Šef urada 

191. 

Na osnovi točke 12. člena 3., členov 6/in 12. zakona 
o ustroju vrhovne državne uprave, § 12. uredbe o raz
delitvi na oddelke predsedništva ministrskega sveta in 
ministrstev, člena 1. uredbe o .ustroju ; ministrstva za 
šume in rudnike, rudarskega resorta, in naredbe mini
strstva za šume in rudnike R. br. 4766 z dne 30. mar
ca 1931., izdane na osnovi pooblastila' v členu 136., pravil 
bratovske skladnice z dne 1. decembra 1924. predpisujem 

pravilnik 
o organizaciji, sredstvih in poslovanju 
sklada za preskrbovanje nezaposlenih 
rudarskih in topilniških delavcev, biv
ših polnopravnih članov bratovske 
skladnice y kraljevini Jugoslaviji.* 

Organizacija. 

8-Д-, 
(*) Zaradi preskrbovanje nezaposlenih • rudarskih in 

topilniških delavcev, in sicer samo takih, ki so bili polno
pravni člani bratovskih skladnic, se ustanavlja pri bra-
tovskih skladnicah za zavarovanje delavcev in osebja v 
rudarskih podjetjih v kraljevini Jugoslaviji sklad za 
preskrbovanje nezaposlenih rudarskih delavcev. 

Organi tega sklada so: 
1. osrednji odbor za preskrbovanje nezaposlenih 

rudarskih in topilniških delavcev v Beogradu; 
2. glavne bratovske skladnice v Beogradu, Ljubljani, 

Sarajevu, Zagrebu in Splitu; 
3. krajevne bratovske skladnice kot pomožni organi 

glavne bratovske.. skladnice. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije«"' z dne 
29. januarja 1932, It« 21/IX/62.., 

Ше) 
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(2) Teritorijalno je pristojen osrednji odbor za vso 
kraljevino Jugoslavijo, glavne in krajevne bratovske 
skladnice pa za svoje področje. 

(3) Vplačane vloge za malopravne člane morajo izro
čati glavne bratovske skladnice javnim borzam dela, ki 
podpira ob nezaposlenosti te delavce po odredbah nared
be o izvajanju uredbe o organizaciji posredovanja dela 
z dne 26. novembra 1927. (»Službene novinec št. 183 z 
dne 10. avgusta 1928.).* 

§2. 

Vrhovni organ za preskrbovanje nezaposlenih rudar
skih in topilniških delavcev je osrednji odbor s sedežem 
v Beogradu. 

Ta odbor sestavljajo: 
1. en delegat ministrstva za Sume in rudnike, oddel

ka za rudarstvo, kot predsednik; 
2. po en zastopnik, odnosno namestnik poslodavčev, 

in delavcev, ki jih volijo iz svoje sredine glavni upravni 
odbori poedinih glavnih bratovskih skladnic; 

3. en predstavnik osrednjega odbora za posredova
nje dela. 

§3. 

(') Mandat poteče članom osrednjega odbora, če član: 
: 1. umre; 
2. če izgubi častne pravice; 
3. če mu poteče mandat odborništva v upravnem 

odboru glavne bratovske skladnice, odnosno v osrednjem 
odboru za posredovanje dela; 

4. če prostovoljno izstopi; 
5. če minister za šume in rudnike na predlog osred

njega odbora mandat zaradi nerednega aH nevestnega 
izvrševanja dolžnosti razveljavi. 

(») Člana, ki mu je mandat pred rokom prestal aH 
ki je mandat izgubil, nadomešča njegov namestnik 

§4-

Osrednjemu odboru je nalogi?: 
1. da odobrava letni proračun sklada za preskrbo

vanje nezaposlenih rudarskih: in topilniških delavcev po 
nabranih prispevkih za poedine glavne bratovske sklad
nice in da nadzira uporabo odobrenih kreditov po tem 
pravilniku: 

2. da dodeljuje iz svojega deleža pri skladu po po
trebi in možnosti poedinim glavnim bratovskim aklad-
nicam dotacije zaradi dajanja podpor nezaposlenim 
rudarskim in topilniškim delavcem, bivšim polnoprav
nim Članom bratovskih skladnic; 

3. da vodi nadzorstvo nad poslovanjem glavnih bra
tovskih skladnic' v stvareh sklada za . preskrbovanje 
nezaposlenih rudarskih in topilniških delavcev, bivših 
polnopravnih članov bratovske skladnice, da izdaja obča 
navodila in naredbe zaradi pospeševanja organizacije, 
izvrševanja .administracije in izvajanja odredb tega. pra
vilnika, bodisi iz lastnega nagiba, bodisi po navodilih 
ministrstva za šume in rudnike; 

4. da razmotriva predloge in poročila glavnih bratov
skih skladnic, napravi ja po njih pripombe in vlaga po
trebne vloge pri ministrstvu za šume in rudnike in pri 
ostalih ministrstvih. 

.*. Uradni Ust« št. 298/84 iz JL 1928. 

§ 5-
Za pomožni upravni organ služi osrednjemu odboru 

začasno upravni pristroj glavne bratovske skladnice v 
Beogradu, ki ima nalogo: 

• 1.,opravljati upravne posle osrednjega odbora; 
2. prevzeti začasno posredovanje dela v rudarski iB 

topilniški industriji v vsej kraljevini Jugoslaviji in to 
posredovanje po navodilih osrednjega odbora za preskr
bovanje nezaposlenih rudarskih in topilniških delavcev 
in to ob nadzorstvu ministrstva za šume in rudnike 
qrganizirati; 

3. voditi osrednjo statistiko o.gibanju delovne moči' 
v rudarski in topilniški industriji po podatkih glavnih 
bratovskih skladnic in v zvezi s statističnim odsekom pri 
oddelku za rudarstvo v ministrstvu za šume in rudnike 
in sporazumno z. osrednjim odborom za posredova
nje dela; 

4. skrbeti po možnosti za preskrbovanje nezaposle* 
nega domačega rudarskega in lopilniškega delavstva•'* 
inozemstvu sporazumno z ministrstvom za šume in rud
nike in z ministrstvom za socialno politiko in narodna 
zdravje. ' 

§6. - "-

, (•) Osrednji odbor ima svoje redne seje vsakega 
pol leta, izredne pa po potrebi. 

(2) Izredne seje odreja predsednik iz lastnega na
giba ali po odredbi ministrstva za šume in rudnike aH 
na zahtevo zastopnikov dven glavnih bratovskih skladnic-

(*) Sklepi osrednjega odbora so polnoveljavni, če =>° 
storjeni z večino glasov, če je prisostvovala seji -azon 
predsednika najmanj polovica članov odbora in če se 
predsednik z njinv strinja. . . 

Sklepe osrednjega odbora, s katerimi se predsednik 
ne strinja, razmotri minister za šume in rudnike nû 
osnovi predsednikovega poročila. To poročilo mora pred
ložiti predsednik najkesneje v 8 dneh od dne, ko Ie 

bila seja. 
(') Med sejo vodi poslovodja osrednjega odbora ФТ ' 

pisnik, ki gâ morajo overoviti vsi prisotni Člani in P0!" 
slovodja. ' t',' 

S 7. ; 

Da se posli uproste, olajšajo .in pospešijo, in po P0*, 
kazani potrebi se sme sestaviti iz sredine osrednjeg* 
odbora izvršilni odbor, ki opravlja tekoče posle osje4r 
njega odbora, razen odobravanja proračuna in reševanj* 
stvari načelnega značaja. ' 

§'8. v 

Osrednji odbor mora ustanoviti pri glavni bratov8»1 

skladnici v Beogradu takoj svojo pisarno s pređsedpuk010 .; 
osrednjega odbora na čelu in z, enim poslovodjo; ** 
pisarna prevzame posle za izvedbo sklepov osrednjega 
odbora in uveljavljanje odredb tega pravilnika. Ta pi 9 f l r " 
na 9 potrebnim številom osebja se sme, če se poka».-•.••: 
potreba, odločiti v poseben organ-osrednjega.odbora..; a-

• " §ö- -..-, :. :..!.•;;->';i 
ч Glavne bratovske skladnice imajo Tčof organJLelđffl* 
te-le naloge: / 

1. izravnavati ponudbo in povpraševanje po delovD^' 
moči na rudarskem i a topilaiSkem delovnem trguj ,̂  'ф.': 

\ 
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2. podpirati nezaposlene rudarske in topilniške de-
tovce, bivše polnopravne člane bratovskih skladni«, na
ivnost ali po svojih krajevnih bratovskih skladnicah: 

3. posredovati delo sporazumno z ostalimi bratov
i m i skladnicami in javnimi borzami dela; 

4. voditi, in objavljati' statistiko o gibanju na delov
nem trgu v rudarski in topilniški industriji na svojem 
Področju kakor- tudi v vsej državi, izročati osrednjemu 
odboru vse podatke in poročila o 'zaposlenosti in o činje-
DlCah, ki vplivajo na zaposlenost pri rudarski in topil-
toški industriji; 

6. sestavljati proračune sklada za svoje področje in 
v mejah svojih sredstev; 

6. skrbeti, da pobirajo krajevne bratovske skladnice 
Prispevke za sklad po predpisih naredbe ministrstva za 
sume in rudnike R. br. 4766 z dne 30. marca 1931.;* 

_• 7. dodeljevati poedinim krajevnim bratovskim sklad
b a m dotacije zaradi preskrbovanja nezaposlenih rudar
j i h in topilniških delavcev, kolikor se za to pokaže 
Potreba; • ' 

• 8. nadzirati poslovanje -, in dajati navodila za poslo
p j e krajevnim bratovskim skladnicam gled^ preskrbo-
Vahja nezaposlenih rudarskih in topilniških delavcev; 

9. predlagati svoje sejne zapisnike osrednjemu odbo
ru v odobritev, rudarskemu oblastvu pa v vednost. 

§ 1 0 , 
Siv. Krajevne bratovske. skladnice kot pomožni .organi 

i-t glavne'bratovske skladnice imajo nalogo: -
Ш !• skrbeti za preskrbovanjë nezaposlenih rudarskih 

Ж topilniških delavcev, bivših polnopravnih članov bra-
f-ske skladnice; 

- --.f.-"2. voditi razvidnost in statistiko o nezaposlenih rudar
j i h in topilniških delavcih in priobčevati pristojni glavni 
totovski skladnici vse rudarske in topilniške delavce, 
ftl šo ostali brez zaposlitve, označujoč njih kategorijo, 
r°dbinsko in imovinsko stanje;' 

_ 3. pobirati redno prispevke za ta sklad in odkazo-
..^i odpadajoče deleže in presežke glavni bratovski 
s a d n i c i ; ' • • - : • • • • . • . . • . 
. 4. podpirati nezaposlene rudarske in topilniške de-

a vce, kolikor ;jih pooblaste pristojne glavne bratovske 
/jadnice po tem pravilniku in po navodilih, ki jih dobe 
Г* pristojne glavne bratovske skladnice; 

• 5,- ukreniti ; vse* česar treba, da se'ob redukciji aH 
acasni ustavitvi dela odvrnejo težke posledice, v spo-
azumu z rudniškimi podjetniki iti delavskimi zaupniki 
^Preskrbovati one, ki so ostali brez posla. 

Upravni odbori glavnih in krajevnih bratovskih sklad
be opravljajo vse posle za preskrbovanjë nezaposlenih 
Л •a.r.sj£ih in topilniških delavcev po odredbah tega pra-
-"ђ&џ brezplačno in nepristransko. , ''•'• 

• • ; • - . . > . - : ' - § v . 1 2 - . 

,-jj Krajevne bratovske skladnice smejo ustanoviti za. 
đ j U f l sklada same ali s pomočjo podjetnikov, občin, 

lavskih organizacij in ustanov začasna zavetišča za ne-
^Р? 8 1 в Де rudarske in topilniške delavce; glavne bratov-
j j^ -^^dnice pa se naj služijo sporazumno s pristojnimi 
а ж а * а т 1 z že obstoječimi zavetišči v mestih, če na 
s ^ S ^ j ^ s t a i h zavetišč. 

4 * >glužbenl Uste Si 186/34 tel._493k, ' 

§ 13. 

(') Posle sklada pri glavnih in krajevnih bratovskih 
skladnicah upravljajo njih glavni odbori; ti volijo za 
reševanje poslov fonda izmed sebe ožje odbore 3 do 3 
oseb. V te o*je odbore morajo biti po večini odrejeni 
predstavniki delavcev, poslodavci pa morajo biti zasto
pani vsaj po enem članu. Predsednik mora biti pred
sednik glavnega ali krajevnega upravnega odbora bra
tovske skl.idnice. 

(•) Sklepa se z večino glasov. Sklepi so pclnoveljavni, 
če se predsednik z njimi strinja. Drugače stopijo sklepi 
krajevnega upravnega odbora šele po odobritvi glavnega. 
upravnega odbora v -moč, sklepi glavnega upravnega 
odbora pa po odobritvi osrednjega, odbora. 

§ 1.4-
Člani vseh upravnih organov sklada so solidarno 

odgovorni moralno in materialno za redno in pravilno 
izvrševanje njim poverjenih poslov. 

Sredstva sklada. 

§ 15. 

(') Sredstva sklada se sestavljajo iz: < 
1. prispevkov vseh delavcev, zavarovanih pri bratov

skih skbdmcafi, po.lV^/oo (en dinar in pol od tisoča) od 
kosmatega zaslužka, odrejenih z naredbo ministrstva za 
šume in rudnike R. br. 4766 z dne 30. marca 1931.;* 

2. prispevkov rudniških in topilniških podjetij po 
lVs°/o(i (en dinar in pol od tisoča) od skupnih kosmatih 
zaslužkov delavcev; 

3. državnih, banovinskih, občinskih, podpor, podpor 
delavskih zbornic in drugih teles, naprav in oseb. 

Pod točko 1. in 2. navedeni'prispevki se smejo zvi
šati, če se.pokaže za to potreba, s posebno naredbo mini- . 
stra za šume in rudnike. 

(2) Člani poedinih glavnih bratovskih skladuic smejo 
prispevati k skladu tudi višji odstotek, kakor ga odreja 
točka 1. tega paragrafa, če to sklenejo 3/6 zavarovanih 
članov dotične glavne bratovske skladnice. V takem pri
meru ostane ves višek prispevkov dotični glavni bratov
ski skladnici na razpolago. O uporabi teh povečanih pri
spevkov odloča odbor te glayne bratovske skladnica 
samostojno po svoji izprevidnosti. 

§1в. 
Dohodki sklada od .izrednih- podpor, navedenih v 

§ 15., točki 3., se razdelijo tako, da šb državne podpore 
na razpolago osrednjemu odboru, podpore banovin, ob
čin, delavskih zbornic in drugih teles ter oseb pa oni .71 
glavnim bratovskim skladnicam, ki obstoje pretežno ra 
področju te banovine, odnosno glavnim bratovskyn 
skladnicam, na katerih področju so delavske zbornice, 
druga telesa in osebe. Samo če oni, ki izredno podporo 
da, izrecno določi, katerim delavcem naj se da \vj pod
pore pomoč, se je ravnati po dajalčevi želji v mejah lega 
pravilnika. ~~ 

• :• § 1 7 . = • • - . - • 

Po potrebi smejo dajati glavne b'ratovske skladnice 
skladu za preskrbovanjë nezaposlenih rudarskih in topil-

>Službeni liste St 186/34 izj, 1931. 
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niskih delavcev iz svojih skladov predjeme po 6% obre
sti. Ti predjemi ne smejo presegati na leto skupnih pri
spevkov skladu za preskrbovanje nezaposlenih rudarskih 
in topilniških delavcev na področju dotične glavne bra-
tovske skladnice. 

§18. 
Tekoči prispevki za sklad, omenjeni v točkah 1. in 2. 

§ 14* se pobirajo prav tako, kakor vlogi v bratovske 
skladnice po odredbah členov 52. in 53. pravil bratovske 
skladnice za zavarovanje delavcev in osebja pri rudar
skih podjetjih v kraljevini Jugoslaviji. 

§19. 
Glavne bratovske skladnice in osrednji odbor morajo 

nalagati svoja razpoložljiv - denarna sredstva po odred
bah pravil bratovske skladnice, omenjenih v prednjem 
paragrafu. 

§20. 

(*) Za sklad za preskrbovanje nezaposlenih rudar
skih in topilniških delavcev zbrani prispevki se dele po 
naslednjem ključu: 

*: ïï osrednjemu odboru gre 25 % ; 
2. glavni bratovsH skladnici gre 75%. 
(a) Ministrstvo za Sume in rudnike sme po potrebi 

in na predlog osrednjega odbora s sklepom ta razdelitve
ni ključ dohodkov sklada izpremeniti. 

Dajanje podpore nezaposlenim rudarskim in topilniškim 
delavcem. 

§ 21, 

Podpore iz sklada za preskrbovanje nezaposlenih 
rudarskih jn topilniških; delavcev, bivših polnopravnih 
članov bratovske skladnice, sme uživati vsak za delo spo
soben rudarski ali topimiški delavec, ki izpolnjuje te-le 
pogoje: 

1. da ima najmanj 20 let starosti in da je nag držav
ljan ali državljan države, ki ravna glede preskrbovanja 
ob nezaposlenosti z našimi državljani enako, kakor e 
svojimi (n. pr. Nemčija itd.). Če sklene naša država г 
drugo državo posebno konvencijo za take primere, velja
jo določbe take konvencije; 

2. da je bil pred nezaposlenostjo najmanj šest mese
cev neprekinjeno polnopraven član bratovske skladnice 
in da ima najmanj tri leta skupnega vštevnega polno
pravnega članstva pri bratovski skladnici; 

3. da je prijavljen najmanj 5 dni kot nezaposlen ,in 
da ni odklonil njemu ponujenega posla; 

4. da je neprekinjeno 7 dni bre? dela in da nima 
niti oivniti kateri rodbinski član nobenih drugih dohod
kov, ki bi zadostovali za minimalno vzdrževanje, ali da 
ni prejel nobene odpravnine. Odpravnina, ki jo je prejel 
ob odpustu za določeni odpovedni rok, se za čas tega 
roka smatra za zaposlitev. 

s. . . . 

§22. 

Glavne ßrafovske skladnice dajejo same ali na pred
log krajevne bratovske skladnice neposredno ali po kra
jevnih bratovskih skladnicah nezaposlenim rudarskim in 
topilniškim delavcem, bivšim polnopravnim članom bra
tovske skladnice, iz sklada naslednje vrste podpore; 

1. denarne dnevne podpore; 
2. denarne potne podpore; 
3. izredne denarne podpore; 
4. podpore v naravi 

§23. 

Podpore, navedene v točki 2. § 22., se dajejo tudi 
vsem onim bivšim polnopravnim članom bratovske sklad
nice, ki izpolnjujejo pogoj iz točke 1. § 21. in imajo vsaj. 
eno leto vštevnega polnopravnega članstva pri bratovski 
skladnici, pa so zaprosili za podporo v 6 mesecih po od' 
pustu iz posla. 

§ 24. 
i1) Denarne dnevne podpore po točki 1. § 22- tega 

pravilnika se dajejo za čas nezaposlenosti, toda največ 
za šest tednov v enem koledarskem letu, in znašajo: 

1. za delavca ali delavko do 10*— dinarjev; 
2. za ženo in vsakega nepreskrbljenega otroka do 

3.— dinarjev, do najvišjega skupnega zneska 18"— dinar* 
jev na daru j 

(s) Denarna dnevna podpora ne sme znašati vec ko* 
»/»povprečnega zaslužka za dotično vrsto delavcev. 

(a) Denarna dnevna podpora se daje v enem kratu 
za šest dni nazaj. 

§25 , 
Denarna potna podpora se daje osebam, M izpol* 

njujejo vsaj pogoje iz § 22. tega pravilnika in o katerih 
se ugotovi: 

1. da je verjetno, da bodo našli posla v kraju, kamor 
jih pošiljajo; . i 

2. da jim je povratek domov iz zdravstvenih raz?? 
logov neobhodno,potreben; 

3. da se vračajo k rodbini, ki bo skrbela za njihov? 
nadaljnje vzdrževanje. 

§ 26. 

(*) Denarna potna podpora po točki 2. § 22. se daje 
največ dvakrat v enem koledarskem letu in je sestav* 
ljena iz . * • . 

a) zneska za polovično vozovnico 3. razreda zapoW* 
vanje na državnih železnicah ali ladjah do namembnega, 
kraja, toda ta znesek nikakor ne sme presegati ,200-** 
dinarjev; 

b) denarne dnevne podpore največ za 4 dnL 
(») Dovolila za potovanje po polovični ceni ee izd** 

jajo po odredbah pravilnilca o znižani vožnji nezaposle
nih delavcev St br. 37.380 z dne 4. avgusta 1931.* 

§27. 

(*) Izredna denarna podpora se eme. dati največ 
dvakrat na leto ob skrajni potrebi osebam, ki izpolni'1' 
jejo pogoje iz § 21. tega pravilnika. . 

(г) Ta podpora sme znašati na leto največ do 160-"" 
dinarjev za delavca ali delavko .in do 30*— dinarjev z* 
ženo in vsakega njihovega nepreskrbljenega otroka "O 
najvišjega zneska 150*— dinarjev na leto. < > 

• Pravilnik o znižani vožnji nezaposlenih delavcev t 
dne 29. julija 1931.. St. br. 31.260 gl. >Službeni U»W 
št. 357/56.iz 1. 1931., navodila za-izvrševanje tega P**, 

: vilnika z dne 4. avgusta 1931., St br. 37.380 gL >SlužbeA' 
Л list« št. 358/56 iz H931 . 
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§28. . 

Podpora v naravi se daje osebam, označenim v § 21. 
t e ga pravilnika, kolikor je to možno ali dopustno v 
obliki brezplačnega prenočišča in h r a n e kot popolno ali 
flemo nadomestilo za d e n a r i p podporo. 

§ 29. .' 
£ e je rudarski ali topilniški delavec v enem koledar

j e m letu, torej v času od januarja do decembra dotične-
8a leta, izčrpal eno vrsto podpore, sme dobiti isto vrsto 
Podpore šele v naslednjem koledarskem letu. Ena vrsta 
Podpore je neodvisna od druge in se ob izračunu, kolik
šno podporo je član izčrpal, ne sme seštevati več vrst 
Podpore. 

§30. 

Tudi če izpolnjuje pogoje iz § 21. ne more preje
mati denarne dnevne podpore rudarski ali- topilniški 
delavec: 

1. ki je po lastni kr ivdi odpuščen alL k i je posel 
Svojevoljno zapustil. Za presojo, ali je delavec odpuščen 
P° lastni krivdi, so odločilne dotične odredbe službe-

, *|ega reda za delavce tega podjetja. Ne more se smatrat i , 
đ a je zapustil delavec posle svojevoljno, če dokaže, da 
8 0 ga prisilile k temu okolnosti, ki so hudo ogražale nje-
8°Vo zdravje, njegovo moralo ali njegovo čast; . 
-. -2. ki prejema podporo zaradi bolezni ali delavka, 
^iprejema porodniško podporo; 
"•" 3. ki je stopil v stavko ali ki je bil izključen; 
>f(4. ki je katerokoli vrsto podpore prevarno izkoristil 

^ jo dokazano skušal izkoristiti. 
: Delavci pod točkama 1. in 3. tega paragrafa morejo 

u*ivati podporo šele po' preteku dvomesečnega, delavci 
P°d točko 4. pa po preteku trom*sečnega roka. 

§ 31. ., . 
Pri dajanju podpore po odredbah tega pravilnika je 

^zakonska žena izenačena z zakonsko ženo, če je mati 
^Preskrbljenih otrok. Istotako so izenačeni nezakonski 
^r°ci z zakonskimi otroki, če delavec popolnoma skrbi 
* »jih vzdrževanje. 

Uporaba sredstev sklada za druge namene. 

•••'. ' § 3 2 > J V 
(') Če razpolagajo n e k a t e r e glavne bratovske sklàd-

Г 1 0 ^ z zadostnimi rezervami sredstev sklada za preskrbo-
8 * ^ 1 е nezaposlenih rudarskih in topilniških delavcev, 
^ e l o _ uporabi t i na predlog osrednjega odbora in po 
^ ° b r i t v i ministrstva za šume in rudnike razpoložljiva 
a ^dstva sklada za dajanje cenenih posojil, da se zgrade 

k o v a n j a izključno za rudarske in topilniške delavce. 
u H Podrobnejše odredbe o načinu, kako je uporab-
odh S r e d s t v a sk lada za t a posojila, predpiše, centralni 

a D ° r s posebno naredbo. -

§33. 

р ^ J 1) Osrednji odbor u r e d i z n a r e d b a m i in navodili vsa 
r ° D n a vprašanja, k i niso ure jena v tem pravilniku. 

blu ' T s e na redbe in navodila osrednjega odbora pdo-
u & ministrstvo za šume јш r u d n i k e , ~~ 

§34. 

Ministrstvo za šume in rudnike in centralni odbor 
sklada uredita v sporazumu z ministrstvom za socialno 
politiko in narodno zdravje in osrednjim odborom za 
posredovanje dela vzajemna razmerja in sodelovanje 
glede zaposlitve in preskrbe rudarskih in topilniških 
delavcev. Osrednji odbor sklada sme v krajih, kjer ni 
glavnih ali krajevnih bratovskih sklàdnic, poveriti oprav
ljanje izvestnih poslov sklada na osnovi tega pravilnika 
in naknadnih navodil in naredb, toda v sporazumu z 
njimi, in sicer: javnim borzam dela ali podobnim na
pravam samoupravnih oblastev, javnim delavskim korpo-
racijam ali korporacijam poslodavčev, dobrodelnim in 
kulturnim društvom, katerim je posredovanje dela in 
podpiranje nezaposlenih delavcev glavni aH tudi le po
stranski namen. 

§ 35. 

. Ta pravilnik stopi v veljavo od dne, ko se razglasi v 
»Službenih novinah«. -

V Beogradu, dne 16. januarja 1932.; R. br. 726. 
Minister za šume in rudnike 

dr. Stanko Šibenik s. r. 

192. 

Skladno s predpisi členov 12., 14., 16. In 260. zakona 
o uradnikih predpisujem ta-le 

pravila 
o opravljanju državnega strokovnega 
izpita za računske uradnike pri mini
strstvu za šume in rudnike za zvanja 
po zakonu o uradnikih, razporejena 
od IX. do vštete V. položajne skupine.* 

Clan-I.;.. 

Pravica, opravljati državni strokovni izpit, se po
dobi po dovršenem drugem letu pripravljalne službe. 

Prijavo k izpitu mora vložiti kandidat po redni poti; 
prošnji priloži listine o šolanju in dotedanji službi in 
oceni. 

Pravico do opravljanja izpita ugotovi komisija na 
kandidatovo prošnjo z odlokom, ki se vroči kandidatu 
pismeno 

Člen 2. 

Strokovni izpit se opravlja pred komisijo, ki- se od
reja za vsako leto naprej. 

Izpit ee opravlja pri oddelku za računovodstvo In 
finance ministrstva za šume in rudnike. 

Kandidat sme strokovni izpit dvakrat ponavljati. 
Presledek med izpitoma mora znašati najmanj šest me
secev. 

* >Službene novine kraljevine JugosIavije< z dne 
2QS februarja 1932.t št. 40/XVI/113, 

ш&Л 
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Člen 3. 

Komisija za opravljanje strokovnega izpita je sestav
ljena iz treh članov in zapisnikarja. 

Predsednik komisije je šef oddelka za računovodstvo 
in finance pri ministrstvu za šume in rudnike. 

Člani komisije so: en inspektor oddelka za računo
vodstvo in finance pri ministrstvu za šume in rudnike 
in en inspektor ali svetnik oddelka za šumarstvo pri mi
nistrstvu za šume in rudnike. 

Zapisnikar komisije je eden izmed starejših urad
nikov oddelka za računovodstvo in finance pri ministr
stvu za šume in rudnike. 

Sklepi strokovne izpraševalne komisije so izvršni. 
. Vse odloke podpisuje vsa komisija. 

Člen 4. 

Predsednik izpraševalne komisije določa dan izpita 
in se kandidati, ki jim je iapit dovoljen, o tem pismeno 
obveščajo. 

Člen 5. 

Izpraševalna komisija vodi zapisnik, v katerega se 
vpisujejo: kraj in dan izpita; ime, priimek in zvanje 
predsednika in članov komisije in kandidata, kakor tudi 
uspeh izpita. 

Zapisnik podpišejo predsednik, člani komisije in 
zapisnikar. 

Zapisnik s pismeno nalogo se hrani v arhivu od
delka za računovodstvo in finance pri ministrstvu za 
šume in rudnike. 

Člen & 

Uspeh kandidata po dokončanem Izpraševanju ee 
ocenja tako-le: opravil z odličnim, prav dobrim ali dobrim 
uspehom ali pa: ni opravil 

Ce so glasovi deljeni, odloča večina. 
Glede kandidata, ki pri pismenem izpitu ni pokazal 

najmanj dober uspeh, odloča komisij, ali ga je treba 
pripustiti k ustnemu izpitu ali ne. Ce komisija sklene, 
da kandidata k ustnemu izpitu ni pripustiti, se smatra, 
da kandidat izpita ni opravil. 

Predsednik komisije priobči kandidatu takoj sklep 
komisije o uspehu izpita: 

Kandidatu se izda na zahtevo potrdilo o opravlje
nem izpitu, podpisano po predsedniku, članih in zapis
nikarju. . 

Uspeh izpita se vpiše v uslužbemski list 

Člen 7< 

Izpiti so pismeni in ustni. 

Člen S. 

Pismeni izpit je sestavljen iz praktične naloge v 
mejah programa ustnega izpita in traja najmanj dve, naj
več pa Stiri tire ђтвг presledka. 

Pismeno nalogo izdeluje kandidat ob nadzorstvu 
vsaj enega člana izpraševalne komisije. 

Pri izdelavi pismene naloge je kandidatu dovoljene, 
uporabljati yse potrebne zakone; 

Ko izroči kandidat komisiji pismeni izdelek, mora 
lik ratu predati tudi vse zaznamke ш koncepte, ki se 
nanašajo na izdelavo naloge. 

Člen 9. 
Program ustnega izpita je sestavljen iz t&h-le pred' 

metov: 
1. ustava kraljevine Jugoslavije; 
2. zakon o državnem svetu in upravnih sodiščih; • 
3- zakon o uradnikih; 
4 zakon o gozdih s pravilnikom o uporabljanju za

kona o gozdih; 
5. zakon o državnem računovodstvu s pravilnikom 

za izvrševanje odredb' oddelka B — pogodbe in nabave; 
6. zakon o neposrednih davkih — odredbe členov 89. 

do 103. z zakonom o'davku na poslovni promet in za
konom o skupnem davku; 

7. zakon o taksah; 
8. zakon o glavni kontroli s pravilnikom o poslova

nju krajevnih kontrol to komisarja za izredne preglede; 
9. zakon o organizaciji finančne uprave s pravil

nikom o poslovanju oddelka za računovodstvo in finance 
pri ministrstvu za šuine in rudnike in s pravilnikom ° 
poslovanju specialnih blagajn; 

10. knjigovodstvo z zakoni in pravili, predpisanim11 

za voditev knjig v državnem knjigovodstvu; , 
11. trgovsko računstvo; 
12. grajâneki zakonik — odredbe o povračilu škode,, 

zastaranju in pogodbah; 
13. zakonik o sodnem postopanju v civilnih pravdami 

— odredbe o pristojnosti sodišč, o dokazilih, o tožbi, 
rokih, o pritožbi, o obnovi postopanja in o zavarovalnici;; 
sredstvih; .'A 

14. kazenski zakonik — odredbe o utaji, o poslužitvii,:* 
o napravljanju in uporabljanju lažnih listin z zakonom ; 
o pobijanju zlorab vislužbeni dolžnosti; 

15. zakonik o kazenskem sodnem postopanju —• od
redbe o preiskavi in dokazilih. 

Iz predmetov v točkah 6. in 7. mora razpolagati kan
didat z najpotrebnejšim znanjem. 

Člen 10. 
Ta pravila stopijo v moč, ko se razglase v »Službeni11 

novinah«; tedaj prestane veljati pravilnik o opravljan]" 
državnega strokovnega" izpita za racunsko-blagajnišk0 ' 
službo uradnikov II. kategorije pri ministrstvu za šum8 

in rudnike S. R. br. 28.884/29.* 
V Beogradu, dne .2Ï. januarja 1932.; S. R. br, lW/ 

.'• , • Minister za šume in rudnike, •' 
Чг. St, Šibenik s. r, ' , 

" ii • ! • 

* ^Uradni lififc tït 105/23 fe L 1929./1Ô30* i'Ä 
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193. 
Na osnovi odstavka (3) . § 14. in §» 260. zakona o 

Uradnikih predpisujem *• ~~\ 

pravilnik 
J ? opravljanju državnega strokovnega 
£ *2Pita uradniških pripravnikov šumar-
I ske stroke s fakultetiio izobrazbo.* 

Namen opravljanju izpita. 

''• Č l e n 1. ; . , 

Ta izpit se opravlja, da pridobe šumarski uradniški 
pripravniKi pravico,; biti postavljeni na uradniška mesta 
V državni in samoupravni službi, opravljati samostojno 
.lavna dela. kakor tudi upravljati samostojno gozdno 

„ gospodarstvo po § 132. zakona.o gozdih.** 
: . Pri tem izpitu je treba ocehiti kandidatovo sposob-
n o sVvršiti dotične poklice, v državni in samoupravni 
8lužbi kakor tudi v privatni praksi. 

Pravica,,.opravljati izpit. 

••?-::' Člen 2. " 
: - ' $ v - . • •• • ч - : • " • ••• ' " ' • 

,'jijj , Za opravljanje tega državnega strokovnega izpita 
»Majajo predpisi III. poglavja, §§. 12..do 17., in'VI. po-. 
;'Ta^'a» §§ 5 5 > i n 61-' zakona o uradnikih.*** 

Taizpit se opravlja po zvršetku dvoletne, najkesneje 
>o zvršetku petletne pripravniške službe pri državnih 

. '̂'samoupravnih telesih ali pri pooblaščenem inženjerju 
™ napravi ali podjetju, ki mu načeluje v tehniškem 

' ttlislu pooblaščeni inženjer. - . 
.v Kandidata, ki se želi. koristiti z odredbo odstavka (B) 
•|..U. zakona o uradnikih (strokovni izpit v isti stroki se 

^e ponoviti dvakrat), se mora javiti za prvo opravlja
l i kpita najkesneje po zvršetku tretjega leta priprav

nice: službe.' . . . •',."• 
'.'';•' Uradniški pripravnik v državni službi, ki tega izpita 

6 °Pravi v roku, označenem v odstavku (") § 14 zakona 
uradnikih, se odpusti iz državne službe. 

ч Pripravniška praksa. 

"./'• ' Člen 3. S 
•̂  .,pa se omogoči državnemu uradniškemu pripravniku 
•jj,0f§ 13.. zakona o uradnikih, da, se uvede v vse vrste 
Poslov,̂  mora oddelek za šumarstvo pri ministrstvu za 
ume i n rudnike skrbeti za to, da/se pripravnik med 

'Z, 1$т*па&ко službo uvaja v delo pri raznih šumarskih 
^Pravah. ••'.'/ 
'.;; ,;• . Člen 4.... , . . . . . • • . -

y ' Pres ina mora obračati posebno pozornost na izo-
- а г 1 )о pripravnikov. Zato mora uvajati pripravnika v 
e t *^.no službo smotrno, -spremljati njegovo delovanje 
' ^ ^ W m nadziranjem in ga. uvajata v vse važne pojave 
« Mnega gospodarstva in gozdne politike ter ga navajati, 
v
 sP°znava z bistrim opazovanjem takih pojavov njih 

vzroke ш posledice. 
jj.'/. >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
- *Jà£uarja 1932., št. 11/III/15. 

- J * »Uradni list« št. 162/3S ïz'Vtitè&tlW, ' 
Г* »Službeni tok St, 183/26 fe k №k ~ * 

Radi sistematične izobrazbe v stroki morajo določiti 
starešine vsakemu pripravniku, kolikor se ne utegnejo 
osebno posvetiti temu poslu, posebnega uradnika izmed 
najboljših praktikov pri uradu, ki mora ž vso skrbnostjo 
skrbeti za izobrazbo in vežbanje pripravnikov. 

• • • ч . Č l e n 5. • 

Kjer to prilike dovoljujejo, je treba dati priprav
nikom možnost, zlasti če jih je več, da svoje strokovno 
izpopolnjevanje in pridobivanje osnovnega praktičnega 
znanja dopolnjujejo v posebnih tečajih; pri teh morajo 
sodelovati najboljši šumarski praktiki kakor tudi drugi 
sposobni strokovnjaki (univerzitetni profesorji, strokovni 
učitelji itd.). Minister za šume in rudnike določi za uči
telje teh tečajev posebne nagrade. •' '" - ~ 

Kdaj se opravljajo izpiti. 

Člen 6. 

Izpiti se vrše enkrat na leto, in sicer v mesecu maju. 
Izpitu določa dan pričetka izpraševalna komisija. 

Prijave za opravljanje izpita se morajo vročiti komi
siji najkesneje do konca meseca januarja istega leta. 

Prijave za opravljanje izpita. 

Cle.n 7. 

Prijavi za opravljanje izpita se-mora priložiti: 
a) Izpričevalo o opravljenem zrelostnem izpitu, v 

izvirniku ali oblastveno overovljenem prepisu; 
b) diplomo o popolnoma dovršeni strokovni šumar

ski izobrazbi, y izvirniku ali oblastveno potrjenem 
prepisu1; 

c) potrdilonadrejenega sumarškega oblastvà o oprav
ljeni pripravniški službi ob navedbi vrste del, ki jih je 
opravljal pripravnik, uslužbenski list in starešinsko, poro
čilo. Kandidati, ki so bili v nedržavni šumarski službi, 
predlože takšno potrdilo o opravljeni privatni šumarski 
službi, potrjeno in overovljeno po državnem šumarskem 
strokovnjaku pristojnega šumarskega oblastva; 

č) kratek popis svojega življenja in delovanja; 
d) potrdilo o vedenju, ki ga izda pristojno občinsko 

oblastvo; 
e) potrdilo o podaništvu; ; 
f) popis dosedanje šumarske prakse v službi, odnos

no njegovo strokovno delo, opazbe in projekte. 
Uradniški pripravniki v državni službi morajo pred

ložiti samo listine pod c), 6) in f),. 

Kraj izpita in sestava izpraševalne komisije. 

• Člen 8. 
Izpit se opravlja v Beogradu in na terenu pred izpr*" 

sevalno komisijo, ki jo določi minister za šume in rud
nike vsako leto najkesneje do dne 10. januarja. 

Komisija je sestavljena iz predsednika in štirih članov 
izpraševateljev. Predsednika, člane in zapisnikarja komi
sije določa minister za šume in rudnike. 

Člani izpraševatelji morajo praviloma biti aktivni 
državni šumarski uradniki s fakultetno ali visokošolsko 
izobrazbo. Po potrebi se smejo privzeti tudi priznani 
šumarski strokovnjaki zunaj državne Službe z isto äzobraz-

JbOj toda s takem дптегц morajo biti predsednik in 

ÎL 
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najmanj dva člana izpraševatelja aktivni državni šumar
ski uradniki. 

Ob sestavljanju komisije se določijo predsedniku in 
članom izpraševateljem obenem tudi namestniki. 

Člen 9. 
Določeni člani komisije morajo v 15 dneh po prejemu 

imenovanja pismeno javiti ministru za šume in rudnike, 
ali sprejmejo izbor ali ne; v tem primeru morajo navesti 
razloge, zbog katerih ne morejo sprejeti. 

Člen 10. 

Če je član komisije zadržan priti k Izpitu, mora o 
tem pravočasno obvestiti predsednika komisije, ki pozove 
namestnika; če bi tudi ta bil zadržan, zaprosi predsednik 
ministra, naj imenuje drugega namestnika; v takem pri
meru lahko predlaga kandidata, 

Cleh 11. 

Sestava lzpraševalne komisije, imena izpraševateljev 
za poedine skupine predmetov kakor tudi vsi predmeti 
poedinih skupin, nadalje vsaka izprememba med letom 
se objavijo kandidatom v >Šumarskem listu« in v službe
nih novinah« in je ta objava za vsakogar obvezna. 

Odločba o sprejemu kandidata in določitvi izpraševa
n j e ? za poedine skupine predmetov. 

Člen 12. 
Izpraševalna komisija se sestane najkesneje dne 

15. februarja na pismeni poziv predsednika komisije, 
pregleda prejete prijave in njih priloge in sklene za 
vsakega kandidata posebej z večino glasov, ali ga pri
pušča k opravljanju izpita ali ne. 

Zapisnikar obvesti o odločbi komisije vsakega kan
didata posebej najkesneje do konca meseca februarja po 
njegovem nadrejenem oblastvu. 

Istočasno izvoli komisija izmed svojih članov izpra-
ševatelje za poedine skupine predmetov, iz katerih naj 
se po tem pravilniku izpit opravlja. 

O vsem poslovanju pri tej seji vodi zapisnikar zapis
nik, ki ga podpišejo vsi «lani in zapisnikar» 

Člen 13. 

Najkesneje do konca meseca februarja pošlje zapis
nikar lzpraševalne komisije poedinim članom komisije 
strokovna dela vsakega kandidata, ki so označena v 
točki f) člena 7, tega pravilnika, da jih prečitajo in 
ocenijo, ~ — 

yrsta ispita,4 

Člen 14. 

Izpit le javen In sestavljen iz štirih delov; ti so: 
1. teza — domača naloga večjega obsega kot pismena 

naloga; ~- '•—— 
2. pismeni izpit; ( 
8. ustni izpit; 

J4> tazamki faQ&j 

) 

Obseg in opravljanje izpita. 

1. Teza. 

Člen 15. 
Teza je pismen sestavek širšega obsega, ki ga pred

loži kandidat ob prijavi za opravljanje izpita; je popi9 

dotedanje kandidatove prakse med službovanjem aj* \ 
kakšno njegovo strokovno delo ali projekt. • '< 

Kot domača naloga iz prakse mora teza obsegati iû 
obdelati strokovne posle, ki jih je kandidat med svojim 
službovanjem opravljal ali vodil; vtem pismenem sestav- ,ï 
ku mora navajati kandidat svoje osebne opazbe. NepO" i 
sredni strokovni starešina kandidatov mora potrditi a a ' 
tej tezi, da jo je izdelal kandidat samostojno in ali ustreza \i 
popis dela in prakse stvarnosti. j 

Kandidat, ki se odloči obdelati kako strokovno spe- . 
cialno delo ali projekt v obliki teze, mora potrditi na , 
tezi sami, da jo je sam izdelal, in navesti dela, ki jih j e 

pri izdelovanju uporabil. 
Svojo tezo mora kandidat pri izpitu v plenumu izpra-

ševalne komisije uspešno zastopati. 

Člen 16. , j 
Kandidat, o katerem se izpraševalna komisija uverf» % 

da dela ni samostojno izdelal, se odkloni od nadaljnjega % 
opravljanja izpita v tem roku; če pa odklonjeni kandidat ; 
to tudi pri prihodnjem opravljanju ponovi, izgubi ZA ; 
vselej pravico, opravljati državni strokovni izpit. 

2. Pismeni izpit 
' • & ' 

Č l e n 17. .'• 

Kandidati za opravljanje izpita se morajo prijavio» 
preden se izpit prične, pri zapisnikarju izpraševalne W 
misije. 

Če prijavljeni kandidat k izpitu ne pride, se smatrSi ; 
da je prostovoljno od njega odstopil, in izda komisija ° ; 
tem Odlok ter ga obvesti po njegovem nadrejeneffl \ 
oblastvu. • " : . . . v 

Člen 18. 

Na dan pred dnem pismenega izpita sestavi izpra*' 
sevalna komisija iz vsake skupine po tri vprašanja, k* 
jih hrani predsednik vsako zase zapečatene do dneva 
izpita. Neposredno pred samim pričetkom izpita izvleče 
predsednik komisije eno vprašanje po skupinah in g? ' (i 
priobči kandidatom, pred vso komisijo. 

Člen 19. 

- Pismeni izpit ne sme trajati več kot dva dni, in 1" ! 
največ štiri ure dopoldne in štiri ure popoldne. 

Dana vprašanja se morajo obdelati najkesneje J 
štirih urah in se mora po preteku tega časa izdelek. 
naJBi ni dokončan, izročiti. Kandidat, ki dokonča Ptef. ..-1 
pretekom tega časa pismena dela, mora po njih pred«* 
takoj oditi iz izpitnega prostora. 

Ce je izdeloval kandidat pismeno nalogo tudi v fe°*| 
ceptu, mora predati izpraševalni komisiji tudi ta копееР» 
z ostalimi beležkami, zapisanimi pri izpit«. Predsedni* ,; 
preda. naloge_pristojóim članom sjoceno in goroîa1»!0 *.,' ; 

,.f.J 
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Člen 20. 

Ves čas pismenega izpita prisostvuje izpitu in vrli 
nadzorstvo po en član izpraševatelj izmenoma, določa jih 
Predsednik. 

Kandidatom je dovoljeno, da smejo uporabljati pri 
Pismenih izpitih šumarski koledar in službeni zbornik 
Pravil in predpisov kot pomožno sredstvo. Druga pomož
na sredstva niso dovoljena. 

Kandidati so dolžni, izdelati dobljena vprašanja samo
stojno, brez čigarkoli pomoči; vsako nedovoljeno kandi
datovo dejanje ima za posledica izključitev od nadalj
njega opravljanja izpita v tem roku; o tem odloči izpra-
»öyalna komisija pri polni seji 

S. Ustni izpit. 

Člen 21. 

Ustni izpit je javen in sestavljen iz štirih predmet
nih skupin; te so: 

1. s k u p i n a : 
zasajanje in vzgajanje gozdov v zvezi z meteorologijo, 

Klimatologijo in naukom o poznavanju tal; 
pogozdovanje goličav in sviža; 
gozdna zoologija; 
gozdna botanika; 
uporabljanje in ukoriščanje gozdov; 
nauk o čuvanju gozdov; 

;% gozdna industrija in trgovina; 
ribištvo in lovstvo. 

2. s k u p i n a : 
ureditev in izračun vrednosti gozdov; 

- geodezija z merjenjem — snemanjem gozdov In izde
l a situacijskih kart — načrtov. ~ 

3. s k u p i n a : 

gozdno gradbeništvo, kolikor ne spada v višjo inže-
äjersko-arhitektonsko stroko, kakor: trasiranje in grad
ua gozdnih cest, drč, kolotarnikov, gozdnih železnic; 
Postavljanje lesenih mostov in brvi, kakor tudi manjših 

bonskih prehodov in propustov; gradnja žag in vseh 
Poslopiĵ  potrebnih gozdnemu gospodarstvu; 

uravnava hudournikov in dr. 

4. skupinam 

1- organizacija šumarske stroke v državi; 
. 2. poznanje zakonov, pravilnikov, uredb, naređb 
TX k* ^ n Je kdal oddelek za šumarstvo in oddelek za 
acunovodstvo in finance pri ministrstvu za šume in 

»Udnike; . : 
' ' 8 . ustava kraljevine Jugoslavije; 

najvažnejše odredbe naslednjih zakonov: 
4. zakona o ureditvi vrhovne državne uprave; 
5. zakona o ustroju vrhovne državne uprave; 
в. zakona o ureditvi predsedništva ministrskega 

. 7. uredbe o razdelitvi na oddelke predeedniStva 
"Mnistrskega sveta in ministrstev; 
^ 8. zakona o nazivu in razdelitvi kraljevine na upna/v-
«•«Лчпобја; - ' - — 

A aafcifma, Û frflmflkj ugraviü < l 

10. zakona o notranji upravi; 
11. zakona o državnem svetu in upravnih sodiščih; 
12. zakona o poslovnem redu pri državnem svetu in. 

upravnih sodiščih; 
13. zakona o glavni kontroli; 
14. zakona o občem upravnem postopku; 
15. zakona o uradnikih; 
16. zakona o državnem računovodstvu in pravilnika 

za izvrševanje tega zakona; 
17. zakona o, zavarovanju delavcev; 
18. zakona o zaščiti delavcev in inspekciji dela; 
19. zakona J razlaščanju in uredbe in pravilnika^ ko

likor imajo zveze s šumarsko službo; 
20. zakona o tapijah; 
21. zakona o taksah s pravilnikom; 
22. grajânskega in kazenskega zakona; 
23; zakona o katastru s pravilniki; 
24. zakona o neposrednihdavkih; 
25. zakona o zemljiških knjigah; 
26. zakona o ureditvi zemljiških za"jednic; 
27. zakona o imovinskih občinah; 
28. zakona o razdelitvi kraljevine na sreze in občine; 
29. zakona o sreskih in okrožnih sodiščih; 
80. zakona o državnem tožilstvu; 
31. zakona o državnem pravobranilstvu; 
32. zakona o pobijanju zlorab v uradni dolžnosti;, 
33. zakona o osebnih imenih; 
34. zakona o lovu in ribji lovi, s pravilnikom; 
35. uredbe o povračilu potnih in selitvenih stroškov 

civilnih državnih uslužbencev; 
86. uredbe^o draginjskih dokladah. 
Poznanje vseh opravil kakor tudi predpisov in na-

redb, ki se nanašajo na administracijo in manipulativne 
pisarniške posle oddelka za šumarstvo pri ministrstvu za 
šume in rudnike in njemu podrejenih napravah» 

Člen 22. 

Predsednik izpraševalne komisije vodi izpit; ima pra
vico izpraševati iz vseh predmetov. 

Člani izpraševatelji izprašujejo samo iz one pred
metne skupine, ki se jim je dodelila po členu 13. tega 
pravilnika. . # 

Izpraševalna komisija se mora uveriti, ali je pri
dobil pripravnik potrebno znanje in sposobnost, da lahko 
uspešno vrši uradne posle šumarske stroke in samostojno 
upravlja gozdno gospodarstvo. Zato mora komisija z 
izpraševanjem ugotoviti, ali kaže kandidat dovolj izku
stva in izobrazbe za uspešno uporabljanje strokovnega 
znanja, pridobljenega v šumarskih naikih, ali pozna 
veljavno zakonodajstvo in upravo,' kolikšna je v tem po
gledu njegova obča izobrazba in. poslovna veščina, ali 
ima smisel za spoznavanje šumarsko-političnih, socialnih 
in pridobitnih razmer in ali jih pravilno razumeva in 
končno, kako ume uporabljati zakonske predpise in stro
kovno znanje na konkretne primere. Ustni izpit smejo 
opravljati na en dan najmanj 4 kandidati, največ pa 6 
kandidatov. 

Člen 23. 

Po dokončanem ustnem in pismenem izpitu je opra
viti terenski praktični izpit na enem izmed urejenih in 
naprednih gozdnih gospodarstev, kjer imajo kandidati 
možnost, da svoje strokovno znanje praktično dokažejo. 

Era] in čas za opravljanje terenskega izpita odreja 
tisrafesab» komisija, 

mar... 
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Odlaganje izpita. 

Clan 24. 

Samo v opravičenih primerih sme kandidat, ki je 
pripuščen k izpitu,, izpit prekiniti aH zaprositi za odloži
tev roka za opravljanje; o tein odloči minister za šume 
in rudnike po pribavljenem mnenju izpraševalne komi
sije. Komisija odloči, ali je potrebno, da predloži kan
didat nanovo novo tezo. 

Rok se ne sme odložiti, če je to poslednji rok po 
odstavku (e) člena 14. zakona o uradnikih. 

Izid izpita. 

Ćlen 23. 
Takoj po dokončanem izpitu odloča komisija o uspe

hu celotnega (pismenega, ustnega in terenskega) izpita. 
Pri ocenjanju uspeha vzame lahko komisija tudi stare
šinsko poročilo o kandidatu v poštev. 

[zpraševalna komisija posluje samostojno in njene 
odločbe glede kandidata so izvršne. 

Člen 28. 

Pri ocenjanju uspeha je treba najprej z glasovanjem 
odločiti, vsaj z večino glasov, ali je kandidat izpit opra
vil; tedaj se glasi ocena izpita: »opravil«, lahko se tudi 
glasi: »opravil soglasno«, če glasujejo za to oceno uspeha 
vsi člani izpraševalne komisije. Samo izjemoma, če se 
kandidat s svojim strokovnim znanjem posebno pred 
ostalimi odlikuje, se sme dati tudi ocena: >opravil so
glasno z odliko«. 

Prvi glasuje po činu najmlajši; predsednik glasuje 
poslednji. 

Te odločbe se zapišejo na samo kandidatovo prijavo 
in jih podpišejo predsednik, vsi člani komisije in za
pisnikar. 

Člen 27 
Zapisnik o izpitu vodi zapisnikar; razen osebnih po

datkov kandidatovih se vpišeta v zapisnik tudi uspeli 
izpita in razmerje glasov, s katerimi se je uspeh določil. 
Zapisnik podpišejo predsednik, člani komisije in za
pisnikar. 

Komisija mora po izidu komisijskega zapisnika po
sebej navesti, aH kandidat kaže in ima posebno izobrazbo 
in nagnjenost za izvestno grano gozdnega gospodarstva. 

Člen 28. 
Uspeh izpita se mora priobčiti kandidatu takoj. 

Službeno izpričevalo o tem izda izpraševalna komisija 
proti plačilu predpisne takse in ob povračilu vseh listin, 
priloženih kandidatovi prošnji ob prijavi k izpitu, toda 
brez teze. 

Izpričevalo se glasi: 

Diploma 
o opravljenem strokovnem izpitu za šumarsko službo. 

G rojen dne 
v „ je opravil daneg pred izpraševalno 
komisijo, odrejeno z odločbo gospoda ministra Za Sume 
in rudnike št. strokovni izpit za šumarsko službo 
z oceno .—..V dokaz tega se mü izdaja ta 
diploma po členu 28. pravilnika p opravljanju državnega; 

strokovnega izpita za pripravnike v šumarski stroki з 
fakultetno izobrazbo. 

V _..., dne-.. .«_ 193 ; št. •-..--- --

Zapisnikar: Člani: 
...„.„ i . _.._„ „..„.....„ i...^i 

2 » -
3 . • : -

4. ._..... :.,„„: 

Člen 29. , ;,. 

Kandidatu, ki tega izpita ne opravi, se priobči komi
sijski sklep, ali mora iznova predložiti popis prakse, ko 
se prijavi k izpitu 

Člen 30. 
Vse odločbe in spisi izpraševalne komisije o izpitih 

kandidatov se izroče oddelku za šumarstvo pri ministr
stvu za šume in rudnike za njegov arhiv; oddelek objavi 
te odločbe v »šumarskem listu«. 

Komisija mora poslati za vsakega kandidata poro
čilo o uspehu izpita pristojnim oblastvom, pri katerih so 
uslužbenski listi kandidatov, da se vpišejo potrebni po
datki v uslužbenske liste. 

Odsotstvo. za opravljanje izpita. 

Člen 31. 
Kandidati, ki so državni uradniki, smejo dobiti zara

di izdelave domačih nalcg —- teze in za opravljanje izpita 
največ dva тезеса odsotstva. 

. . / — • • 

Nagrada izpraševateljem. 
Člen 32. 

Predsednik, člani izpraševalne komisije in zapisnk 
kar dobivajo nagrado, ki jo trpe kandidati po pravilniku' 
gospoda ministra za finance D, R. br. 72.100 z dne 4. j u " '.< 
nija 1927.; če pa stanujejo zunaj kraja, kjer se opravlja . 
izpit, dobivajo.iz državne blagajne tudi še pripadajoče 
potne stroške po predpisih o povračilu potnih stroškom. 
za službena potovanja. ;;:£* 

' • • • • : » ' • ' < . • 

Povraèilo potnih stroškov kandidatom. ' 

Člen. 33. . . . 
Pripravniku v državni službi, ki opravlja strokovni 

izpit zunaj svojega službenega kraja, se priznaya tudi' 
pravica do potnih stroškov, če izpit opravi. 

VeljaYa pravilnika. ' 

Člen 34.. v -•••>••'• •-. 

Ko stopi ta pravilnik v moč, prenehajo veljati-vet 
drugi predpisi, ki. so veljali doslej v kraljevini ' Jug0" 
slaviji za opravljanje dTžavnega strokovnega izpita urad^ 
nikov s fakultetno izobrazbo. -

Člen 35. 

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se razglasi v >Služ-
benih novinah<. > i 

V Beogradu, dne 18. septembra 1931.; 
Minister za šume in rodnih 

4Stanko Šibenik a. fc 

JÙà 
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194. 

Navodila 
za ocenjanje državnih uradnikov in 
Uslužbencev šumarske stroke pri od
delku za šumarstvo ministrstva za šu
me in rudnike in njegovih podrejenih 

napravah.* 

Člen 1. 

Uslužbenci oddelka za šumarstvo pri ministrstvu za 
sume in rudnike in njegovih podrejenih napravah se oce-
nJajo po odredbah V. poglavja <§§ 31. do 44.) zakona o 
uradnikih z dne 1. aprila 1931. 

Člen 2. -. . . 

Ocenjanje vrše področne in vrhovne komisije. Pod
ročne komisije se. sestavljajo pri 'vsaki direkciji šum, 
vrhovna pa pri ministrstvu za šume in rudnike. Področno 
«omisije so sestavljene iz treh članov, vrhovna pa iz petih 
članov. " 

v̂ V Komisije za ocenjanje uslužbencev, tako področne 
^ r S k o r vrhovna, obveste o svoji sestavi podrejene urade, 
™clffl > se sestavijo. 

% Ce se ocenjajo uslužbenci stroke, ki ji ne pripada 
öoben član komisije, stopi na meato najmlajšega člana 
«omisije po položaju najstarejši uradnik te ali sorodne 
stroke. 

' s Člen 3. 

Ocenjanje šumarskih uslužbencev pri občih upravnih 
oblastvih, kakor tudi uradnikov krajiških imovinskih 
°očm in inspektorata za pogozdovanje krasa v Senju sé 
^rši po predpisih: zakona o.notranji upravi in zakona o 
Panski upravi. 

^ Za ocenjanje učiteljskega' osebja pri strokovnih šo-
: ^ n .veljajo predpisi .odstavka (3) § 31. zakona o urad

nikih. 

•Pfl ocenjanju onih uslužbencev, ki vršijo istočasno 
;...aolžnost pri upravi državnih gozdov in pri občem uprav-

ç,'"îr&eai oblast vu, se je ravnati po razpisu br. 27.738 z dne 
i-.; ^ . septembra 1930. 

' t : Člen 4. / 

j t zbira podatke za starešinska poroćila po § 36. za-. 
*'" fuOk?' ° :u r a <*nikih, m o r a .obračati uradni starešina po-
'..'. ^ Ш о pozornost na to: 

• • * * 

• Glede strokovne sposobnosti uradnikove: 

j , a ) a l i pozna službeno veljavne, predpise svoje službe 
liolikšna je njegova obča in strokovna izobrazba; ali 

Гт* smisel za hitro in pravilno razumevanje ih räzsojo 
S^pwUSanjih 3 v ° J e etrok©; 

^ ; >Službene novin© kraljevine Jugoslavije« z dne 
•*• i«ww|a 1982, št, 22/X,;66i, -• 

b) kako zna uporabljati predpise na konkretne pri
mere; kako so ocenjena njegova strokovna dela pri pre
gledu po pristojnem oblastvu; 

c) ali ga zanimata stroka in služba in ali sledi vedo 
vobče; 

č) ali se je odlikoval v službi ali'zunaj nje s kak
šnim praktičnim ali literarnim delom, ki bi kazalo na. 
njegove sposobnosti. 

II. 

Glede ponašanja v službi in гшигЈ nje: 

a) kakšen ugled ima; kakšen je v službenem obče
vanju proti nadrejenim, proti sebi enakim, proti pod
rejenim in proti strankam; ali ima potrebni takt, potreb
no ustrežljivost; 

b) y kakšni družbi ga je videti in v katerih javnih 
lokalih se giblje; kako osnavlja £.voje obveznosti in kako 
jih izvršuj© in vobče, kakšne lastnosti ga .odlikujejoj 
aH kazé. \ 

HI. 
Glade marljivosti in zanesljivosti v službi: 

a) ali je. pri delu produktiven in ali dovršuje posle 
pravočasno; . . . " 

b) ali je pri delû, natančen in pazljiv; ali so izdelki 
čisti; skrbno in premišljeno izdelani, stilistično in jezi
kovno dobri; * 

c) kako prihaja v službo in kakšen red ima v svoji 
pisarni; 

č) ali ima potrebno energijo in iniciativo v mejah 
svoje pristojnosti; '. • > - ' '• ' • \Ћ • ' 

d") aH . kaže posebno razpoloženje proti dAjžbi .in 
državi; ali zastopa državne koristi in službene ' koristi 
resno in odločno; ali ima veljavo; 

e) ali je pri delu objektiven in pravičen'proti vsem, 
ali pa stoji pod kakšnim vplivom. 

IV. 

O vrsti poslov, ki jih je opravljal v dobi. za katero) 
se vrši ocenjanje, in o pokazanem uspehu. 

: ' ' •" Člen 5. 

. Ko se zbirajo podatki o. uradniku, ki je uradni sta
rešina, mora obračati neposredni višji starešina, razen na 
obče podatke iz predhodnega člena, pozornost tudi na to: 

1. v^koliki meri se briga za naloge, njemu predpisane 
z zakoni in zakonskimi navodili; kakšen je glede ini
ciative; ali varuje državne koristi; 

2. v kakšnem stanju so njemu poverjeni uradi, od
nosnog oddelki (odseki) glede njih celotne ureditve, dela, 
organizacije, ek sped iti vnosti in vzdrževanje reda po njih
ali obhaja podrejena oblastva in organe in vrši, kakor 
treba, potrebno nadzorstvo nad njih poslovanjem; 

., :3. kako izvršuje starešinsko, oblast in kakšno disci
plino vzdržuje med organi, ki so mu podrejeni; ali skrbi 
zadostno za njih izobrazbo; 

4. ali izpolnjuje v mejah svoje pristojnosti povsem 
svoje dolžnosti in kako j kakšen ugled ima oblastvo medi 

^ l j u d s t v o m * ••••„••:• '""1~1 

Ш л 
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Člen 6. 
Ko zbira podatke za starešinsko poročilo o zvanič-

niku, mora obračati uradni starešina zlasti posebno po
zornost na: 

1. potrebno telesno sposobnost in zadostno spretnost 
za delo, za katero se uporablja; 

2. poznanje predpisov o službi, ki jo opravlja; 
3. vedenje, zanesljivost im marljivost; 
4. vrsto poslov, ki jih je opravljal, in s kakšnim 

uspehom. ~ " 

Člen 7, 
Ko zbira podatke za starešinsko poročilo o sluša

telju, mora obračati uradni starešina pozornost zlasti na: 
1. potrebno telesno sposobnost in zadostilo spretnost 

ta, delo, za katero se uporablja; 
2. pismenost in poznanje predpisov, ki veljajo za 

njegovo delo, kakor tudi poznanje uradov v službenem 
kraju; 

3. vedenje, zanesljivost in marljivost; 
4. vrsto poslov, ki jih je opravljal, in s kakšnim 

uspehom, 

Člen 8. 
Odločba komisije za ocenjanje je vedno samo gene1-

ralna ocena (§ 40. zakona o uradnikih) ; ker pa se smejo 
ocenjeni uslužbenci zoper vsako odločbo ocenjevalne ko
misije pritožiti (§ 42. zakona o. uradnikih), mora komi
sija v svojih razlogih posebej navesti, zakaj je uslužbenec 
tako ocenjen-

Člen a 
Ko vzame komisijsko oceno v vednost, zapiše usluž

benec, ki je bil ocenjen, na isti obrazec na določenem 
kraju, ali je zadovoljen z oceno ali ne in ali hoče vložiti 
pritožbo zoper oceno. To je potrebnoj da se lahko pro
glase odločbe za izvršne* 

Člen 10. 
Neposredni starešina mora zapisati na pritožbe, pre

jete zoper komisijske odločbe, dan prejema, da more 
vrhovna komisija oceniti, ali se je pritožba vložila pravo
časno. " " 

Člen IL 
Področne komisije označijo po Izvrinosti odlodDe o 

oceni na sami izvirni odločbi o ocenjanju uslužbenca, 
ali je odločba področne komisije na eventualno pritožbo 
potrjena ali gredrugačena in v kakšno oceno je predru-
gačena. 

Člen 12. 
Ko postane odločba o oceni izvršna, jo mora vro

čiti komisija v overovljenem prepisu takoj ministrstvu 
in uradu, pri katerem uslužbenec služi, da se vpiše ocena 
X njegov uahižbanaki liet 

Člen 18, 

Starešinsko poročilo se popolnjuje po priloženem 
obrazcu« -•••'-

Öen 14, 
Za pogodbene uradnike in dnevrfcarje fc navodila 

glede ooanjanfr n« seljajn Ottfoja jih nqpeedoi 

šina sam po § 174. zakona o uradnikih zaradi razvid
nosti o sposobnosti takih uslužbencev v državni službi. 

Ob nepovoljni oceni mora obvestiti neposredni .*la-
rešina neposrednega višjega starešino o tem. ' 

V B*ogradu2 dne 16. januarja 1932. 
Minister za šume in rudnike 

Stanko Šibenik s, r,': 

Priloga k navodilom. 

(Urad) „ 
Pov. br. 193. 

komisija za ocenjanje 

pri 

Po § 38. zakona ò uradnikih se vroča starešinsko po
ročilo za g. *.— 
v nadaljnje uredovanje. 

V . . , dne „ 193.— 
Prejeto pri _ komisiji za ocenjanje 

uradnikov in uslužbencev pri •-« 
Št. , dne 193 

j* 

Odločba 
_ komisije za ocenjanje uradnikov 

In uslužbencev po §§ 40. in 41. u. z., sestavljena z od
ločbo št z dne 193—* 
Pri svoji seji dne . 
oceno g. 

193 je vzela • 
. v letu ~— 

in je na podstavi starešinskega poročila, predloženega 
po , in svojega lastnega znanja n* 
osnovi člena 4L zakona o uradnikih 

o d l o č i l a 

da je bil g. ; . — 
uslužbenec v letu 
loga 

kot državni 
iz raze 

Zapisnikar: 

,_,. dne —~ . ; , 193.-^ м 

Predsednik v'-
• * : komieij<* 

Ciani: 

(Oblika 21X84 om} 

u — -SJ 
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Starešinsko poročilo 
o oceni 

za leto 193 . po §§ 35. do 37. zakona o uradnikih. 

t ; 
••s 
»tO 

d ce 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

P o r o č i l o 

0 strokovni sposobnosti 

0 vedenju v službi in zunaj 
nje 

0 marljivosti in zanesljivosti 
y službi 

0 vrsti poslov, ki Jih je oprav
ljal v dobi, za katero se oce-
nja, in o pokazanem uspebu 

Za katero vrsto poslov ga je 
zlasti priporočiti , 

Obče mnenje (§ 37. u. z.) 

Predlog: 

Opazke starešine o tem, kar je potrebno za ocenjanje (. -) 

konec meseca junija . 

, \ 

da ee oceni: 

konec meseca decembra 

• 

{Oblika 42X24 cm) 
...-, dne „...„.. 193... 

Vroča se prednja odločba - komisije, 
da jo starešina vzame v vednost, jo phiobči ocenjenemu 
uslužbencu in jo. nato vrne. 
' У , dne 193........ 

Predsednik 

Danes sem 
Dà znanje. 

•X _ L. 

„ - komisije: 
vzel prednjo odločbo 

Prednja odločba -

..,' dne 193.. 

komisije mi j© 

priobčena danes, dne _..«....,.. 
vložim zoper njo pritožbo. 

193 , in 

V 
O v e r a v 1 j a : 

—..., dne - 193. 

K o m i s i j i 

Ker se je odločba vzela v vednost in priobčila, se 
vrača radi izvrsnosti. ; 

V ». „...., dne 193 *• 

(Oblika 21X34 cm) 

"""'••.. 195. . 
.""[ ' Na osnovi § 182. zakona o uradnikih z dne 81. marca 
-Д931. predpisujem ta-le 

navodila 
2a sprejemanje honorarnih-uslužben
cev, odnosno nadničarjev v službo za 
začasna dela pri ministrstvu za. šume 
l n rudnike in podrejenih napravah.* 

Cleri L ' 
Začasna dela so lahko: 
a) strokovno-administrativna in strokovno-tehnična; 

R * >Službene novine kraljevine Jueo#l&viie£ % dne 
* lefesuarja 1932, štШЈЈЗк, " " " " M 

Člen 2. 
A. Sprejemanje na delo osebja za strokovno-aflminlslra-

tivne in strokovno-iehničnc posle. 
Za opravljanje strokovno-administrativnih in stro-

kovno-tehničnih poslov, kakrSni so: izdelovanje zakon
skih načrtov, uredb, pravilnikov, navodil, poizkusov, 
analiz, meritev, črtežev, projektov, opravljanje razno
vrstnih proučevanj v zaprtem prostoru in na terenu in 
vseh drugih podobnih del administrativnega, tehničnega 
in računskega značaja, njih nadzorstvo in kontrola, ka
kor tudi za oddajo etrokovnih mnenj in ekspertiz se ob 
nedostatku stalnega osebja lahko najamejo strokovne 
osebe kot honorarni uslužbenci ali intelektualni nadni-
carji. 

Člen 8. 
Za Konoratne uslužbence ali intelektualne nadnl-

Шје Se aaaejft јетдјј в& ШаШЈјакШШ шфа » prostih 
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poklicev, iz privatne službe in upokojenci. Aktivni urad
niki iz državne ali samoupravne službe se smejo jemati 
na. delo samo po dovolitvi pristojnega stareši šine. 

Člen 4 

Zaradi sprejema honorarnih uslužbencev in inteleK-
tualnih nadničarjev na delo predlaga pristojni referent 
predlog, v. katerem: • 

a) obrazloži potrebo, da se izvrše-izvestni posli; 
b) izkaže, da stalnega osebja nedostaje; , 
c) predlaga število honorarnega ali intelektualnega 

nadničarskega osebja; 
~" 6) predlaga višino honorarja, odnosno nadnic; 

Nd) navede vsaj.približno trajanje zaposlitve; 
, e) navede približni račun pričakovanih stroškov; 

f) naznači dotično partijo in pozicijo v proračunu, 
iz katerih naj se ti stroški poravnajo. 

Take predloge odobrujë pristojni starešina (mini
ster, ban, načelnik oddelka pri ministrstvu, načelnik 
oddelka pri banski upravi, šumski direktor ali drug po
oblaščeni organ). 

Člen 5. 

Višina honorarjev za honorarne uslužbence in dnev
nic za intelektualne nadničarje se mora gibati v mejah 
onih honorarjev in nadnic, ki jih plačujejo 2a podobne 
posle drugi uradi in naprave na zaposlitvenem področju. 

Člen 6. 

Honorarno osebje dobi honorar lahko v povprečnini 
za ves Čas zaposlitve in vse izvršeno delo ali pa na 
mesec. 

Intelektualni nadničar ji se jemljejo na delo za po
gojeno nadnica 

Člen 7. 

Če se za mesečni honorar sprejeti honorarni usluž
benec ali intelektualni nadničar iz kakršnegakoli razloga 
ne bi mogel ves določeni čas zaposliti, mu je 14 dni 
naprej službo odpovedati. 

Člen 8. 
Za honorarne uslužbence in intelektualne nadničarje 

se smejo sprejemati na delo samo one osebe, ki dokažejo 
z diplomo ali šolskim izpričevalom, da so sposobne za 
opravljanje dotičnih poslov. 

Osebe iz predhodnega odstavka se smejo zaposlovati 
po isti odločbi samo do poteka dotičnega računskega leta. 

Člen 9. 
V pogledu honorarnih uslužbencev, se ta navodila 

ne nanašajo na honorarje, predpisane s pozitivnimi za
konskimi predpisi; istotako se ne nanašajo na ukazno 
in neukazno osebje ministrstva za šume in rudnike. 

, Člon 10. 

B. Sprejemanje na delo osebja za nestrokovne 
in manualne posle. 

Za opravljanje nestrokovnih in manuelnih poslov se 
smejo jemati na delo nestrokovne osebe (risarji, navadni 
delavci, rokodelci in pod.) za ustno dogovorjeno nadnico 
po krajevnih, cenah kot navadni nadničar ji. 

Upravitelj del sme jemati ha délo ìn odpuščati рафе 
is t ^ f r o / f o j p и Ш а ^ а ferez. ìfiguglSg ßdJßcbjL 

Člen 11. 

V izjemnih primerih sme upravitelj del zaradi izved
be nujnih in neodložnih del ali takih del, kjer so potreb
ni specialni delavci aH rokodelci, plačevati specialno 
nadnico, toda mora v takem primeru pristojnega stare
šino takoj zaprositi za odobritev in to obrazložiti. 

. Č l e n 12. ; ' 

Upravitelj del je osebno odgovoren za umno uko-
riščanje po členih 10. in 11. na delo vzetih oseb, kakor ; 
tudi .za uspeh njih zaposlitve. 

:. . '.-'i 
Člen 13. . d 

Stroški za zaposlitev teh oseb gredo v_breme kredi
tov,, določenih za izvršitev dotičnih del. , ' . 

: Člen 14. 

Vse osebe, zaposlene po teh' navođrmi, se morajo 
zavarovati po zakonu o zavarovanju' delavcev. 

Člen 15. ' . | 

Ta. navodila stopijo v veljavo z dnem, ko se raz- . | 
glase v >Službenih novinah«; tedaj prestanejo veljati .• 
prejšnja navodila, ki so se izdala pod št. 4.149 z dne. c ^ ' 
7. februarja 1930. '^:-^'Л 

V Beogradu, dne 12. decembra 1931.; Št. 33.001/3Ì. ; | ; 

Minister za šume in rudnike :Љ 
dr. Stanko Šibenik s. r, J r 

196. 

Minister za gradbe je pod M. G. št. 3166, z dne 
10. februarja 1932. predpisal sledeči 

efenik,* 
po katerem bo zavod za preizkušanje gradbenega mate
riala pri ministrstvu za gradbe pobiral tàksé za preizku-, 
sanje materiala na zahtevo banovin, občin2 samoupravnih1, 
teles in privatnih oseb, in to za: " ' . . ' . . 

, I. Kamen: r-
a) ki se težko obdeluje -. » .«,.»..«. » 2000 Шд» 

v kateri vspti je ' zaračunjerio':, rezanje 420, glajenje 43Ö» 
preizkušanje trdote 160, obraba trdnosti robov 30, ob
raba pri.trenju 50j preizkušanje nä lärkzü 750, določitev 
specifične teže 100v določitev prostorninske teže, 60 Ш Е * 

b) ki se lažje obdeluje . , .* . . . . 1500 Dio, 
v kateri vsoti je zaračunjerio: rezanje 320, glajenje 320, 
preizkušanje trdote 120, obraba trdnosti robov 2fy obraba 
pri trenju 40, preizkušanje'na mrazu 600, določitev speci--
fične teže 50, določitev prostor ninske teže 30 dinarjev/ 

* >SIužberier novine kraljevine Jugoslavije« z. do£ 

-M 
•ùjt 
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II . Asfalt: 
a) celokupno preizkušanje ene plasti 

Malta 2760 Din, 
ki obsega: razločitev asfaltne plasti 52, izločitev bitumna 
iz 1 kg asfaltne mase 600, določitev, razkrojijivega bi
tumna 250, določitev specifične teže asfalta 72, določitev 
Prostorninske teže, vpijanja' vode in luknjičavosti (poro-
zitete) asfalta 110, stopnjo trdote bitumna 37, določitev 
žvepla v bitumnu 153,'do'ločite'v specifične teže bitumna 
44, določitev tališča bitumna 61, določitev kapavišča in 
4°lžine niti bitumna 61, določitev izgube na teži bitumna 
Pri segrevanju do 163°' C '86,' določitev zapališča bitumna 
v odprti posodi 61, določitev specifične teže skupka (agre
gata) 50, določitev zrnčaste (gfanometrične)'sestave 143, 
določitev pepela v bitumnu 37,' določitev parafina in olja 
387, določitev prirode 'kamna '220, določitev' prostornin
ske teže ш luknjičavosti '(pòro'zitete) pri mešanju mine
ralne snovi 104', določitev' pronik'avosti (penetracije) 
bitumna 117, določitev' râztézljivosti ' (duktilitete) bitum
na 110 dinarjev; 

b) določitev odstotka bitumna . . . . 250 Din, 
c) preizkušanje samega bitumna s » , 1150 Din. 

III . Cement: 
15 kg 600 Din. 

(Preizkušanje drobnosti (finosti) mletve, vezanja, stal
nosti prostornine* tlačne in natezne trdnosti s 6 poskuski 
Po 7 in 28 dnevih -pri navadnem cementu, pri cementu 

'visoke odpornosti pa po 2 in 7 dnevih.)-

, IV. Opeka: 
Ì5 komadov: 

".•/I a) Preizkušanje na tlak 5 komadov, preizkušanje 
opijanja vode 5 komadov . . '..• 300 Din, 

b) preizkušanje na mrazu 5 komadov. s 250 Din. 

V. Beton: 
3 kocke . -, 150 Dm. 

ÛÇ : VI. železo in jeklo: 
* a) ena palica neobdelana za natezanje (jìretrganje) 

in sukanje (torzijo) . . . . . . . . . . . . 50 Din, 
b) ena palica. ploščnatega prereza (profila) z obde

lavo v zavodu, za natezanje (pretrganje) in sukanje 
(torzijo) . , ; , . , , . 150 Din, 

c) ena palica okroglega prereza (profila) z obdelavo 
v zavodu, za natezanje (pretrganje) in sukanje (torzijo) 

250 Din. 
Za preizkušanje.materiala, ki se izvrši po posebnem 

naročilu in zadevno delo ni predvideno v zgoraj ome
njenih-taksnih cenah, se mora plačati za vsak primer po 
Posebni rešitvi. •'•••" 

Te takse se morajo plačati v gotovini, ki se mora 
Položiti pri blagajni ministrstva za gradbe v korist dr
žavni blagajni kot izredni- dohodek. 

Ta cenik stopa v moč, ko ga podpiše minister za 
gradbe in bo objavljen v »Službenih noviriah«, in tedaj 
Preetane veljavnost začasnih- cenikov M. G. št. 64040/30 
^ • M . . G . . S t 11861/31. •,. 

. yjteogradUj dne 1 0 > februar ja 1 9 3 2 . 
' " "'."•'• N a č e l n i k ' 

račijnsko-ekonomskega oddelka, 
, Gavrilo Paronović* s. E, 

,;ödobnaivaim: 
. . . - : , Minister za gradbe 

• • v — Ì , ; Nikola Prek* в. г. 
Ђ- Tz ministrstva za gradbe, dne 10г februarja 1 9 ^ 

197. 

Na podstavi čl. 29. zakona o merah, njih rabi v jav
nem prometu in nadzorstvu nad njimi* in na podstavi 
čl. 16. in 17. zakona o kontroliranju čistine izdelkov iz 
zlata, srebra in pla/.ine** ter v sporazumu z ministrom 
za finance, predpisujem 

tarifo 
o pobiranju žigovine za merila in dra

gocene kovine *** 

I. žigovina. 
Člen 1. 

Za pregledovanje in žigosanje meril in merilnih pri
prav pri prvem, odnosno občasnem pregledu in žigo
sanju, kakor tudi za preizkušanje čistine in žigosanje 
izdelkov iz zlata, srebra in platine, se pobira Žigovinai 
po postavkah, določenih v čl. 2. do 11. te tarife. 

Člen 2. 

Dolžinske in debelinske mere. 
Od 20 metrov do 5 metrov . « . « Din 5*—«' 
Od 2 in 1 metra . . * . « , ! » „ : 2*— 
Od 5 in 2 decimetrov . . . . . . „ ' l"— 

. Debelinske mere: od 2 in 1 metra . » 2— 
Manjše od 1 metra . ,t i -, k • . „ 1— 
Konjske "mere . . . 4 . . . . 5 „ 2-—' 
Za precizne dolžinske mere se pobira dvojni znesek 

teh tarifnih postavk. 
Spredaj določene postavke se pobirajo neglede na 

to, da-li ima dolžinsko merilo eno ali več razdelb. 

Člen 3. 
Tekočinske mere, priprave za merjenje tekočin in votle_ 

mere za merjenje suhih tvarin. '. 

Od 1 hektolitra . » •. . . ш . . Din 10-— 
Od 50 do 10 litrov • . < • . i » 5*— 
Od 5 in 2 litrov . . . . . « « „ 2*— 
Od 1 litra do 1 cehtilitra . •. -t B „ l"— 
Stekleni baloni do: 

vštetih 10 litrov . » « • « ,, 2'— 
nad 10 litrov . . s .. . $ -, » 3#— 

Priprave za merjenje tekočin '. ' . . „ 10'— 
Priprave za merjenje bencina in pod. „ 100-— 
Leseni zaboji . . . . « , . . „ 5*— 
Okvirji zâ merjenje drv . . . . „ 5'— 
Vrči za mleko: 

od 1 do 5 litrov . . *. « „ 1*— 
nad 5 do 10 litrov . •. . . » 2 — 
nad 10 litrov „ 3*— 

Kadi za tropine za vsak hektoliter 
prostornine . . . i j, »" , „ 5*—i 

Člen 4. ' 
Steklenice In posode za razpečevanje alkoholnih pijaž 

in mleka. 
Gostilniške steklenice, za vsako. . « Din' 0-40 
Case z enim znakom mere, za vsako, „ 0*40 

* Zakon, glej >Uradni list* štev. 252/70 iz L 1928. -
•* Zakon, glej »Uradni list« štev. 253/70 iz 1. 1928. 

.*** >Službene novine kraljevine Jugoslavijec z dne/ 
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Čaše z dvema znakoma mere, za vsako 
Steklenice za mleko, za vsako . . , 

Člen 5. 

0-80 
0-40 

vrhnimi 
stavnice: 

skledicami, 

do vštetih 5 1 
n 
» 
» 
1> 

» 
» 
» 
J» 

20 
100 
200 
500 

„ 1000 
3000 

„ 8000 
„ 15000 
„ 40000 

Uteži. "i 
Od 50 do 10 kilogramov . . , • , , Din 3 — 
Od б do 1 kilograma . . . » » „ 1-50 
Od 50 dekagramov do 1 grama . . „ 0-50 
Na precizne uteži se pobira, pričenši od 20 kilo

gramov do 1 grama dvojni znesek prednjih postavk, od 
500 miligramov do 1 miligrama pa za vsako Din 1-50. 

Zigovina za pregled in žigosanje specialnih uteži, ki 
spadajo med Fairbanksove tehtnice, je ista kakor za 
navadne uteži enake velikosti; za karatne uteži znaša 
za vsako Din 1'50. 

Č l e n e . 
Tehtnice. 

1. Enakoročne in neenakoročne tehtnice, tehtnice z 
rimske tehtnice in tehtnice mo-

kilogramov nosilnosti Din 5 — 
s-—-

s» »> и ° 

» JI' ' » 15"— 
i i i> i i «iU -—— 

)i • I I I I oU'— 
II л II 50'— 
» »i » 80'— 

„ ,, 100— 
» 200— 
„ 300— 

Nad 40000 kilogramov nosilnosti za vsakih nadalj
njih (popolnih ali začetih) 1000 kilogramov še » po 
Din 50—. 

Na precizne tehtnice se pobira za vsako dvojni 
znesek teh tarifnih postavk. 

2. Za pregled in žigosanje tehtnic nagibnic, potem 
tehtnic, katerih konstrukcija je sestavljena iz nagibnic 
in drugih tehtnic,' se pobira dò vštetih 500 kilogramov 
nosilnosti trikratni, nad 500 kilogramov nosilnosti pa 
dvakratni znesek žigovinskih taks, naštetih pod točko 1. 

3. Pri enakoročnih tehtnicah povprečnicah za spe
cialne namene z avtomatsko napravo za tehtanje porcij 
(avtomatske tehtnice z vedricami za merjenje gruda-
stih ali zrnatih, sipkih tvarih, kakor; £ita, moke, sirove
ga sladkorja, cementa, gramoza, premoga itd.) se določa 
zigovina tako-ie: 

a) za tehtnice, s katerimi se tehta samo ena vrsta 
tvarine: 
" do vštetih 20 kilogramov nosilnosti 

« » 100 . „ 
200 
300 „ 

. .. 400 - „ 
„ „ 500 

nad 500 kilogramov nosilnosti za vsakih nadaljnjih 
(popolnih ali začetih) 100 kilogramov, razen Din 100— 
še po Din 10—. 

b) za tehtnice, s katerimi se tehta več vrst tvarin, 
ee pobira za vsako vrsto tvarine za 50% večja zigovina 
od one, ki je določena v prednji točki a). ' 

c) za pregled in žigosanje uteži za reguliranje. se 
pobira po nosilnosti polovica žigovine pod prednjo 
točko a) ; 

č) za pregled števčnega meHanlzma se pobira po 
Din 5-—.. 

JI 

JI 

Lnos 
и 
» 
»i 

u 
w 

i Din 3 0 — 
„ 4 0 — 
„ 5 0 — 
„ 6 0 — 
„ 8 0 — 
„ 100— 

16. kos 

Člen 7. 

Plinomeri. 
Če ni količina plina, ki gre v eni url skozi plinomef 

večja od: 
0-25 kubičnih metrov . 
0-50 „ „ , 
1 kubičnega metra . « 
2 kubičnih metrov . . 
4 
6 
8 

10 
15-
20 
30 
50 
75 

100 
nad 100 

II 

u 

JI 

» 

Din 8-
9-» 

II 

II 

u 

ii 

» 
JI 

II 

II 

i> 

ii 

II 

JI 

10— 
14— 
l o 
l e — 
2 0 — 
2 5 — 
3 0 — 
3 5 — > 
4 0 — 
4 5 — 
5 0 — 
7 0 — 

100— 

b*Č 

71 

S kalibrom od 5-
» ii II 14~ 

Člen 8. 

Vodomeri. 
-13 milimetrov 
•25 

I I 

u 

26—40 
41-50 
51—60 
61—70 
71—80 

Din 1 5 — 
2 5 — 
4 0 — 
60—-
60— ; 
7 0 — 
8 0 — 

»t 

» 

JI 

» 

„ „ „ 81 in več milimetrov za vsak mili
meter kalibra po Din l--*. • • , -̂  

Za kombinirane vodomere se pobira zigovina, ki' 
ustreza vsoti žigovine za oba kalibra. 

Člen 9. 

Tassametri. 

i M*'» 

•&3b 

Zigovina za. pregled in žigosanje taksämetra 80*-*' 
dinarjev. 

Zigovina za pregled in žigosanje prenosne konstruk
cije taksametra Din 5—. 

Člen 10. 
Sodi. ;• ';;';." 

Do 100 litrov prostornine neglede na to, da-li J6:Sod 
navaden ali za pivo, se pobira po Din 5*—. 

Za vsakih nadaljnjih 100 litrov po Din б—. £';•> . < 
Ostanek, manjši od 100 litrov se smatra za polnih 

100 litrov. ; ÄJV^ 
Člen 11. "' 

Izdelki iz zlata, srebra in platine. 

1. za Izdelke iz zlata od 1 kilograma . Din 1000"f 
2. za izdelke iz srebra od 1 kilograma Din 50'rT. 
3. za izdelke iz platine od 1 kilograma Din 2 0 0 0 ^ 
Spredaj določena zigovina se odmerja od grama do 

grama. Vsak začeti gram se smatra za popoln. Odmer
janje žigovine po prednjih predpisih se ne vrši posamič 
za vsako vrsto hkratu predloženih izdelkov iz zlata» 
srebra in platine, temveč po celokupni teži, ki se oprem1 

z žigom. Za izdelke, sestavljene iz več vrst dragocenih 
kovin (iz zlitin iz zlata, srebra in platine), se' jjo'bîra, 
zigovina». kakor da, SQ izdelane. Iz zlata, 
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II. Pristojbine. 
Clen 12. 

Za kemične analize zlitin iz zlata, srebra in platine 
*e pobira: 

a) za analize zlitin iz zlata po Din 30*—v 
b) za analize zlitin iz srebra po Din 10-—, 
c) za analize zlitin iz platine po Din 50*—. 

III. Ležarina. 
Clen 18. j 

Ce se sodi, ki se izroče v pregled in žigosanje, ne 
odpremijo en dan po določenem roku, se pobira za vsak 
Nadaljnji dan ležarina, in sicer: od vsakega posamez-
fcega, komada po Din 2;— na hektoliter prostornine. 
Ostanek, manjši od hektolitra, se smatra kot poln lekto-
Hter. 

IV. Stroški strank pri delu na mestu samem. 
Clen 14. 

Kadar žele stranke, da se naj pregledajo njih me
rila itd. zunaj stalnih ali začasnih prostorov urada, 
ttorajo: 

1. vložiti pismeno in po predpisih kolkovano prošnjo 
Pri uradu, v čigar področje spada izvršitev dotičnega 
Posla; 

2. dati uslužbencu brezplačno na razpolago v vseh 
,<> Primerih poslovanja na kraju samem prostore, ki so 
iPripravni za posel, potrebno postrežbo in material (vodo, 

^)in, premog itd.), ki se potrebuje za preizkušanje; 
•-."•• 3. morajo priprave, potrebne pri službenem poslu, 

same in ob svojih stroških prenesti iz stalnih ali začas
nih prostorov urada na kraj poslovanja in obratno, ali 
Pa v kraj, ki ga določi uradnik; v poslednjem primeru 
8amo tedaj, če ni razdalja do tega kraja večja nego 
'azdalja do kraja stalnih ali začasnih prostorov urada; 

4. morajo povrniti uslužbencu potne stroške in 
dnevnice, določene s pravilniki in uredbami, kakor tudi 
^oSke za prenos priprav v; primerih, kadar je za prenos 
tooral skrbeti uslužbenec sam. 

Pripomba 1. V primerih po prednji točki 1. oceni 
Urad, da-li je ali ni potreben odhod na mesto samo in 
obvesti o tem stranko. 

Pripomba 2. Odredba prednje točke 3. velja za pri
mere, kadar' se vršita pregled in žigosanje na mestu 
8arnem: 

a) v območju stalnega sedeža urada; 
b) ob priliki občasnega obhoda -v območju središča 

*a občasen pregled in i : 

o) ob priliki občasnega obhoda zunaj območja sre
dišča za občasen pregled, če je dotični posel na mestu 
*aaiem odobren v delovnem programu. 

Clen 15, 
• t Ce zahteva več strank, ki stanujejo v območju enega 

*raja, v skupni prošnji pregled in žigosanje meril na 
}£$Џџ samem, trpijo skupno vse stroške, določene v 
У*Р& 14. te tarife. 

& Pobiranje žigovine in drugih pristojbin. 
,, v Clën 16. 

• .Žigovina po členih 2. do 9., pristojbine po členu 12. 
^ broški no točki 4.J člena 14. te tarifej se gobirajo od 

strank vnaprej, preden se prične uradni posel; žigovina 
po členu 10. ali 11. se pobira po izvršenem pregledu ali 
pa preden se izvrši žigosanje. 

Ležarina se pobere, preden se izda stranki pre
gledan in žigosan sod. 

Zigovino po členih 2.—13. te tarife plačajo stranke 
same na čekovni račun poštne hranilnice. Stroški po 
točki 4. člena 14. pa se plačajo v gotovini pri dotični 
kontroli mer. 

Za večja industrijska podjetja in železnice se sme 
urediti pobiranje žigovine tudi drugače. 

Clen 17. 
Za merila in merilne priprave, o katerih se pri pre

gledu ugotovi, da so nepravilne in se zbog tega ne 
morejo opremiti z uradnim žigom, se pobira polna žigo
vina po členih 2. do 9. te tarife vsakikrat, kadar se pred
ložijo v pregled in žigosanje. 

Vii Oprostitve od plačevanja žigovine. 
'Clenl8. 

Žigovina se ne pobira: 
1. če se na prvi pogled, ne da bi se uporabljal kak 

instrument ali pripomoček, pokaže, da se merilo ne 
more žigosati; 

2. če dospejo merila ali merilne priprave razbite ali 
če se razbijejo pri pregledu, odnosno žigosanju; 

3. za prežigosanje, ki se izvrši na novih merilih, ki 
so v zalogi radi prodaje; 

4. za občasen, pregled in žigosanje meril državnih 
uradov in ustanov, razen pridobitnih; 

5. za one izdelke iz zlata, srebra in platine, ki se 
ne bi mogli žigosati s čistinskim žigom ali ki bi se 
uničili; ! 

6. za izdelke iz zlata, srebra in platine s težo do 
1 grama; 

7. za tiste sestavne dele prostih kovin ali drugih 
snovi, ki so v izdelkih iz dragocenih kovin ali na vde
lanem kamenu; 

8. za pregledana ali zbog nepravilnosti zavrnjena 
steklena merila, steklenice, posode in balone, če se žigo
sajo v steklarnah. 

Pripomba 1. Državne urade in ustanove, ki se opra-
ščajo v smislu prednje točke 4. plačila žigovine, določi 
minister za trgovino in industrijo. 

Pripomba 2. Oprostitev v smislu točke 6. se ne na
naša na izdelke, kojih skupna teža je večja od 1 grama 
(na primer: par gumbov, uhanov in slično), kakor tudi 
na stranske dele predmeta, "kakor obročke ure, zaponke 
verižic itd. Na" posebno zahtevo se smejo vzeti v pregled 
in žigosanje tudi izdelki, lažji od 1 grama, če se plača 
predpisana žigovina. 

VII. Popusti. 
Clen 19. 

Pri pregledu in žigosanju meril, merilnih priprav, 
steklenic, posod in sodov se dovoljujejo ti-le popusti; 

1. Za 10»/o 
pri žigovini po členih 7. in 8. te tarife ob pregledu 

in žigosanju plinomerov in vodomerov, ki se uporabljajo 
v obrtih, obrtnih ustanovah in podjetjih, ki so last ali 
pod upravo banovin, mest ali občin, dalje šol, sirotiščnic, 
ubožniCj bolnic ali vobče javnih zavodov^ 

ÉËÉsk 
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2. za 30°/o 
a) pri žigovini po členih 3. in 4. te tarife, kadar se 

žigosajo steklena merila, steklenice, posode in stekleni 
baloni v steklarnah; 

b) pri žigovini po členih 7. in 8. te tarife v pri
merih, omenjenih v prednji točki 1., če dajo dotične 
stranke (banovina, mesto, občina ali javen zavod) na 
razpolago prostore, potrebne za delo, dalje aparate iu 

/ postrežbo; 
c) pri žigovini po točkah 7. do 9. te tarife, kadar 

se vrši ta pregled in žigosanje plinomerov, vodomerov in 
taksametrov od primera do primera v prostorih indu
strijskih podjetij, ki so v ta namen urejena; 

č) pri žigovini, predpisani v členili 2. do 9. te tarife, 
kadar se vršita pregled in žigosanje meril in merilnih 
priprav v stalnih ali v občasnih postajah za kontrolo 
mer, ki so ustanovljene z odobritvijo ministra za trgo
vino in industrijo; 

d) pri žigovini po členu 10. te tarife, kadar se vrši 
žigosanje sodov na mestu samem pri lastniku, izdelo
valcu ali popravljalcu sodov; 

3. za 50% 
pri žigovini po členih 7. in 8. te tarife, kadar dajo 

ustanove, naštete v točki 1. tega člena, na razpolago 
kontroli mer svoje aparate,. prostore in postrežbo, da 
izvrši pregled in žigosanje plinomerov in vodomerov, ki 
so last zasebnih strank. 

Pripomba 1. Popust po točki 3. se dovoljuje samo v 
primerih, če so merila in merilne priprave, predložene 
v pregled in žigosanje, izdelane ali popravljene v pod
jetju, pri katerem je stalna ali občasna postaja za kon
trolo mer; 

Pripomba 2, Popust po točki 3. se dovoli samo po 
predhodni odobritvi ministra za trgovino in industrijo 
ob pogojih, ki se predpišejo in ki veljajo samo za plino-
mere in vodomere, ki so last ustanov, naštetih v, točki 
1. tega člena. 

VIII. Povračilo žigovine in drugih pristojbin. 
Člen 20. 

Do povračila žigovine in drugih pristojbin, plačanih 
po tej tarifi (členi 2. do 13.), imajo pravico stranke, ki 
so plačale, samo v teh-le primerih: 

1. Če se ni izvršil službeni posel, ki se je plačal; 
2. če se je po strankini ali uslužbenčevi pomoti pla

čala višja žigovina, pristojbina ali leçarina, ko je bilö 
treba; 

3. v vseh primerih, naštetih v-členu 18;, v katerih 
se je žigovina plačala vnaprej. 

Člen 21. 
Prošnje strank za povračilo plačil po Členih 2. do 

13. te tarife se predlože pò uradu, ki jih je pobral, 
ministrstvu za trgovino in industrijo (osrednji upravi za 
mere in dragocene kovine). Prošnje se obravnavajo 
samo tedaj, a) če se priloži prošnji pobotnica dotičnega 
oddelka kontrole mer o izvršenem plačilu in b) če se 
vloži prošnja tekom 30 dni, računši v primeru točk 1. 
in 2. člena 20. od dneva plačila, v primeru točke 3. 
člena 20. pa od dneva, ko so se predložila v pregled 
merila, merilne priprave itd. 

IX. Delovni čas uslužbencev*" 
Člen 22. ' 

' Pri poslu na mestu samem so uslužbenci vezani, 
tieglede na jto2 da-li se ta posej, vrši s območju ali zunaj 

območja stalnega sedeža urada, največ na osemuruo 
delo. Vendar ne smejo delati pred 8. niti po 18. uri. 

Prednje ne velja za pregled meril državnih, odnosno 
zasebnih železniških podjetij; v teh primerih mora 
uslužbenec svoj osemurni delovni čas prilagoditi želez
niškemu voznemu redu. 

X. Končne odredbe. 
Člen 23. 

Ta tarifa dobi moč po razglasitvi v »Službenih nd-
vinah« dne 1. januarja 1932. 

S tem dnem prestanejo veljati tarife, izdane pod' 
številkama 599 in 600 od 10. septembra 1928. (»Službene 
novine« od 26. septembra 1928. številka 223/LXXll)'1' 
z izpremembò od 20. decembra 1928., številka 2151 
(»Službene novine« od 26. decembra 1928., številka 
301/XCVIII). . .y.'*.'.?} 

V Beogradu, dne 5. decembra. 1931., številka 7577/931. 
f ' Minister 

za trgovino in industrijo 
dr. K. Kumanudi s. r. 

,v Minister za finance 
dr. Mil. Djordjevié s. r. . 

198 

Razpis. 
Odločba o prepovedi izvoza orehovih 

debel.** •"•••.+ 

Ministrski svet je sklenil pri svoji seji z dne 17. fe'-' 
bruarja 1932. na osnovi člena 13. v predlogu zakona 0. 
obči carinski tarifi to-le: , 

»Rok, določen za to,! kdaj naj.stopi izvozna prepoved V 
orehovih debel iz točke 2; odločbe št. 42.921/IV z'dh^ 
15. decembra 1931. v moč, se podaljša do dne 24. marcS 
tega leta.« 

Iz pisarne ministrstva za finance — oddelka za carine 
v Beogradu, dne 17. februarja 1932.; št. 5072/1 V. ../< 

199. 
• • ' . - • . ' • ' 

Pojasnilo 
glede zavarovanj v naši državi.t 
Gospod minister za finance je izdal pod št II—577?' 

z dne 3. februarja 1932. naslednje pojasnilo k odločbi 
št. 11-145.373 z dne. 31. decembra 1931.:ft 

1. Odredba iz točke 1. odločbo št II—145.373 z'Шх 

31. decembra 1931. (»Službene* novine« št. 9 z dne 13/Jfft*.. 

* Tarifo glej »Uradni list« štev. 332/98 iz letä 1328f' 
** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dû* i 

20. februarja 1932., št 40/XVI/115. — Glej »Službeni Ü8«* 
št. 78/6 (II.) iz L 1932. 

f >Službene novine kraljevine Jugoslavije* z àn0 

17. februarja 1932., št 37/XV/107. '•..•-'-.".. 
tt. »Služb^aUifitjJt,. 74ßjz k lo?2». .x : ' .;, «*. 

M 
m 
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, nuarja 1932.) obsega vse vrste zavarovanja razen рге-
. Vozûega zavarovanja in zavarovanja denarnih pošiljk in 
pošiljk vrednostnih papirjev. 

2. Odredba iz točke 3. omenjene odločbe se mora 
razumeti tako, da se tako osebe kakor tudi imovina, ki 
s e nahaja na ozemlju kraljevine Jugoslavije/ne smejo 
zavarovati pri zavarovalnih družbah, ki jim ministrstvo 
za trgovino in industrijo ni. odobrilo poslovanja v naši 
državi. ' / ^ 

Iz pisarne ministrstva za finance — oddelka za 
drôavno računovodstvo in proračun v Beogradu, dne 
6- februarja 1932.; št. 5777. 

200. 

Telefonski promet.* 
i. 

Telefonski promet Jesenice na Gorenjskem— 
Bistrica v Rožu (Feistritz im Rosentale, Av

strija). 
Minister za promet je odobril z odločbo P. T. št. 1437 

z dne 5. februarja 1932., da se vzpostavi telefonski pro-
,, Wet Jesenice na Gorenjskem—Feistritz im Rosentale 
' ^Avstrija), ki se sme pričeti dne 20. februarja 1932. 
?!Sf4'4 "Taksa za navaden pogovor po enoti triminutnega 
%ogovora znaša 1-50 zl. fr. 

f Iz ministrstva za promet — tele^rafsko-telefonskega 
. ^delka, dne 6. februarja 1932.; P. T. br. 1437. 

II. 

Telefonski promet Maribor—Nâchod (češko
slovaška). 

O. minister za promet,je izvolil z odločbo P. T. br. 
*6l6 z dne 31. januarja 1932. odobriti, da se vzpostavi 
telefonski promet Maribor—Nâchod (Češkoslovaška), ki 
8 e 'äm'e pričeti dne 10. februarja 1932. 

Taksa za navaden razgovor po enoti triminutnega 
Pogovora znaša 4-36 zl. fr. 

Iz ministrstva za promet — teleTrafsko-telefonskega 
°4delka, dne 3. februarja 1932.; P. T. br. 4616. 

•<•£; ' '' ' ' . l it ,' . ' ' 

zvišanje takse v telefonskem prometu Gornja 
1џЦ Radgona—Reka (Fiume, Italija). 
: /"Ö. minister za promet je z odločbo,P. T. br. 114.038 
Inf310 ***' J a n u a r i a 1932. izvolil odobriti, da se ,izza dne 
P februarja 1932. taksa za navaden pogovor Gornja 

adgona—Fiume (Italija) zvijša in da se pobira po enoti 
'iQiinutnega pogovora 2-55 zkfr. namesto 2-25 zl.fr. 

ft, • ïz ministrstva za promet — telegrafsko-telefonskega 
^«leyja, düe 2. februarja 1932.; P. T. br. 114.038. 

j i , >Službene novine kraljevine Jugoslavije«: z dne 
A<« lebruarja 1032, šts 37/XY/Ì1Q, ' 

201. 

Razpis. 
Odločba o izpremembi štev. 30. in 31. uvozne 
tarife v predlogu zakona o obči carinski tarifi.* 

Ministrski svet je odločil pri svoji seji z dne 13. fe
bruarja 1932. na osnovi člena 15. v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi tako-le; 

1. Številki 30. in.31. uvozne tarife v predlogu zako
na o obči carinski tarifi se izpreminjate in se glasite: 
»30 Oljnati plodi: repica, kitajska olj

nata redkev, bukov žir in drugi 
oljnati, drugje neimenovani plodi prosto proeto 

31 Oljnato semen je: 
1. Solnčnično prosto prosto 
2. Sezamovo, makovo in bučje . . prosto prosto 
3. Bombaževo, laneno, konopljeno 

in ricinovo prosto prosto.< 
2. Ta odločba stopi v moč na dan, ko še razglasi v 

»Službenih novinah«. 
Iz pjsarne ministrstva za finance — oddelka za 

carine v Beogradu, dne 13. februarja 1932.; št. 4827/IV. 
(Ta razpis je objavljen v št. 36. z dne 16. februar

ja 1932., katerega dne je stopil v moč.^ 

202. 
III. No. 2026/1. 

Popravek k zakonu o lovu. 
V tem zakonu, objavljenem v-7. kosu »Službenega 

lista kraljevske banske uprave Dravske banovine« z dne 
27. januarja 1932. pod št. 84, se mora v § 113. prva vrsta 
2. odstavka pravilno glasiti takole: 

»Z.dnem, ko dobi ta zakon o b v e z n o moč,, pre
stanejo...« 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 22. februarja. 1932. 

Za bana, pomočnik 
dr. Pirkmajer s. r. 

Banove uredbe. 
203. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No 31527/1. 

Objava. 
Občina Čermljenšak, v srezu mariborskem, levi breg, 

bo pobirala v letu 1932. naslednje občinske trošarine; 
a) od 100 1 vina Din 50'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 5Q-—, 
c) od 100 1 sadnega mošta Dòn 5*—, 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z :dne 
17, februarja 1932., št, 37/XV/106. 
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è) od goveda nad 1 letom Din 10-—, 
d) od prašičev Din 5*— 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 4208/L 
Objava» 

Občina Dolič, v srezu ptujskem, bo pobirala od dneva 
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100'—, 
•b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 19. februarja 1932. 

II. No. 3U74/1. 
Objava. 

Občina Gočova, v srezu mariborskem, levi breg, bo 
pobirala v letu 1932. naslednji občinski trošarini: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—. • 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 20. februarja 1932, 

II. No. 29944/1. 

Objava. 
Občina Hermanci, v srezu ptujskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. ob
činsko trošarino: od 100 1 vina Din 50*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 13. februarja 1932. 

II. No. 1570/2. 
Objava. 

Občina Horjul, v srezu Ljubljana, bo pobirala od 
dneva Razglasitve v >Službenem listu< v letu 1932. na
slednje občinske trošarine; 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 piva Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8*—, 
č) od goveda nad 1 letom Din 15*—, 
d) od goveda pod 1 letom Din 10-—<• 
e) od prašičev Din 10*—, 
f) od drobnice Din 3*—, 
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 15'—. 

Kraljevska banska uprav« Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 18. februarja 1932, 

II. Na 3758/1,, 
Objava.1 

Občina Jurklošter, v srezu laškem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem Mstuc ,y leta 1932, na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vdraa Din 150-—, 

c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hl stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,, 

ruma in konjaka Din 6-—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 25*—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 15*—, 
f) od goveda pod 1 letom Din 15*—, 

g) od prašičev Din 5'—-. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani» 

dne 20. februarja 1932. 

II. No. 31.140/1. 
Objava. 

Občina Kog, v srezu ptujskem,-bo pobirala v letu 
1932. naslednji občinski trošarini: 

a) od 100 Ivina Din 100—-, 
b) od 100 1 piva Din 100-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 20. februarja 1932. 

II. No. 2177/1. 
Objava. 

Občina Krtina, v srezu Kamnik, bo.pobirala od dne
va razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. naslednje .'• 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din*50'—, - ; 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. ' ' : 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,^' 
dne 18. februarja 1932, 

II. No. 29.822/1. 
Objava. 

Občina Lahonci, v srezu ptujskem, bo pobirala f 
letu 1932. občinsko trošarino: 

od 100 1 vina Din 50-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani« 

dne 13. februarja 1982. 

П. No. 30504/1. 

Objava. 
Občina Logarovci, v srezu ljutomersko-ra<!gonskeB^ 

bo pobirala v letu 1932. naslednje občinske trošario^ 
a) od 100 1 vina Din Î00"1-, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubila«, 
dne '13. februarja 1932. ]Q;» 

IL No. 30328/1, 
Objava. 

Občina Loka, v srêzu mariborskem 'desni b"r38» 
bo pobirala od neva razglasitve v »Službenem listu« t 
letu 1932. naslednje občinske trošarino: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, K -
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100- , 
o) dd hI stopnje alkohola Spirita, žganja, likerfe 

-Tjiaa is topjaka. Din fr-?-, 
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č) od goveda nad 1 letom Din 10*—, 
d) od goveda pod 1 letom Din б'—, 

. e) od prašičev Din 5'—, 
i) od drobnice Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 20. februarja 1932. 

И. No. 2554/1. 

Objava. 
Ob6ina Luče, v erezu Litija, bo pobirala od dneva 

razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50*—, 
"'-••• b) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din 5"—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine т Ljubljani, 

dne 17. februarja 1932. 

H. No. 30421/1. 
Objava. 

Občina Lukavci, v srezu ljutomerskem-radgonskem,-
bo pobirala od dneva razglasitve v >SluŽbenem listu« v 
lotu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 76'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75—•, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

fjima in konjaka Din 5—. 
ipjraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 20. februarja 1932. 

H. No. 2782/1., 
Objava. 

Občina Preddvor, v srezu kranjskem, bo pobirala od 
Vrneva razglasitve v Službenem listu v 1. 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, ; 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din 60"-, 
č) od^hl stopnje alkohola Špirita, žganja, likerja, 

rUtoa in konjaka Din 6—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 18. februarja 1932. "~^ 

•Ж8> 

b. 145/2. 
Objava. 

An^Pbčina Radovica, v srezu Metlika, bo pobirala od 
^neva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na
ređuje občinske trošarine: . "~ ™~~-

») od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100'—y 
c) od 100 1 piva Din 100-—, 
Č) od goveda nad 1 letom Din 20*—, 

' 'à) od goveda pod 1 letom Din 10-—, 
e ) od prašičev Din 5*—, 
*) od drobnice Din 2—, >* 

??*Мет8кд banska uprava DraveEe banovine t Ljflblj&nî, 

II. No. 31.137/1. 
Objava. 

Občina Savci, v srezu ptujskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v >Službenem listu< v letu 1932. na
slednji občinski trošarini: 

a) od 100 1 vina Din 75--, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 20. februarja 1932, 

II. No. 30328/1. 

Objava. 
Občina Sp. Ložnica, v srezu mariborskem desni breg, 

bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din S'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine T Ljubljani, 

dne 20. februarja 1932. 

II. No. 31530/1. 

Objava. 
Občina Sv. Anton v SI. gor., v srezu mariborskem, 

levi breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem 
listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 80-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50'—t 

c) od 100 1 piva Din 251—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja/ 

ruma in konjaka Din 7'—-,. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 13. februarja 1932. 

II. No. 30619/2. 

Objava. 
Občina šentovec, v srezu mariborskem desni breg, 

bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 20. februarja 1932. 

II. No. 30372/1« 

Objava. 
Občina Špičnik, v srezu mariborskem, levi breg, 

bo pobirala v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 
a) od 100 1 vina Din 60*—, 
b) od goveda nad 1 letom Din 20-—, 
c) od goveda pod 1 letom Din 15*—,' 
č) od prašičev Din 10'-^ 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

&£•• 
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II. No. 28444/3. 
Objava. 

Občina Št Janž pri Dravogradu, v srezu slovenj-
graškem, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službe
nem listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a)- od 100 1 vina Din 65—, 
b) od 100.1 vinskega mošta Din 65—, 
c) od 100 lpiva Din 50—,. 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
d) od goveda nad 1 letom Din 25"—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 15*—, 
f) od prašičev Din 10'-~ 
g) od drobnice Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

IL No. 31132/1. 
Objava. 

Občina Št. Peter v Sav. dol., v srezu celjskem, bo po
birala v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 25*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25*—, 
c) od 100 1 piva Din 25—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—, 
e) od 100 1 sadnega mošta Din 10-—, 
f) od goveda nad 1 letom Din 25-—, 
g) od goveda pod 1 letom Din 15—, 
h) od prašičev Din 15'—, 
i) od drobnice Din Б—, 
j) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine T. Ljubljani, 
dne 13. februarja 1932. 

II. No. 29533/2. 
Objava. 

Občina Teharje, v srezu celjskem, b'o pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 l vina Din 75—, -
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25—, \ 
c) od 100 1 piva Din 50—, 

č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din 6—, 

d) od 100 kg izvlečkov esenc in eteričnih olj z 

alkoholom Din 200—, 
e) od 100 1 sadnega mošta Din 10—, 
f) od goveda nad 1 letom Din 20—, 
g) od goveda pod 1 letom Din 10—, 
h) od prašičev Din 10—, 
i) od drobnice Din 3—, 
j) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 30 ••' 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 16. februarja 1932. 

IL No. 4950/1. 
Objava. 

Občina Trata, v srezu kranjskem, bo pobirala .oß-
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932, nar 
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 150'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 150—, 
c) od 100 1 piva Din 50—, 
č) od hI stopnje alkohola spinta, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6'—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 15—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10—, 
f) od prašičev Din 10-—, 
g) od drobnice Din 2-50, 
h) od 100. kg uvoženega mesa vseh vrst Din 12-50. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 16. februarja 1932. 

II. No. 4184/1. 
Objava. 

Občina Velika Nedelja, v srezu Ptuj, bo pobirala od ; 
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na- \ 
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75-—, .''-,. 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75—, 
c) od 100 1 piva Din 25—, . . 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, ; 

ruma in konjaka Din 5—. # 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 20. februarja 1932, 

t e—rirr m 11 
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J Ü G O S L A V U A 

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

17. It 08. •V LJUBLJANI, dne 2. marca 1932. Letnik III. 

V S E B 
204 Pravilnik o uniformiranju obsojencev v kazenskih zavodih 

in sodnih zaporih. 
205 Odločba za obdačevanje avtomobilov pri uvozu. 
206 člani glavnega- prosvetnega sveta. 
*0? Izmenjava ratifikaeijskih instrumentov med Jugoslavijo in 

Češkoslovaško o dop. sporazumu k pogodbi o trgovini in. 
plovitvi z dne 30. marca 1931. 

Uredbe osrednje vlade. 

204. 

Na osnovi drugega odstavka § 41. zakona o izvrše
vanju kazni na prostosti in člena 25. zakona z dne 
1 8 februarja 1929., s katerim se uveljavljajo Ah uvajajo 
k&zenski zakonik, zakonik o sodnem kazenskem posto
p a m in zakon o izvrševanju kazni na prostosti pred-
Pisujem ta-le 

pravilnik 
0 uniformiranju obsojencev v kazen
skih zavodih in v sodnih zaporih.* 

Clfen 1. 

Obsojenci v kazenskih zavodih in sodnih zaporih se 
°olačijo praviloma ob državnem'strošku. 

•' Člen 2. ' 
Obsojenci v sodnih zaporih, ki jim niso odvzete čast-

D e pravice,. smejo nositi svojo obleko, Če je dovolj čista 
J° redna (§ 69., drugi odstavek, zakona o izvrševanju 
' ^ û i na prostosti). 
. ^ Z a obsojence, ki go jim priznane po posebnih zakon-

.7*4 'Predpisih ali s sodbo sodišča prve ali višje stopnje 
olajšave kazni na prostosti-, veljajo odredbe § 76., točka 4., 
^*ona o izvrševanju kazni na prostosti. 

••••••j Z-/ ' ' Člen 3. ,.'.. Л-
» O b l e k a mora biti po dobi starosti in vrsti kazni 
Jî^tëaaj^o barvi in po kroju. 

l 7 ^Službene novine* kraljevine Jugoslavijec z dne 
*** februarja 1932., it. 37/XV/Ì02, 

I N A : 
208.'Poročilo, o slanju kolonizaçijskega sklada pri ministrstvu za 

poljedelstvo , . ' ' 
20». ..'aredba bana Dravske banovine o cenah kruha v obrtni 

maloprodaji in o maksimiranju popusta na oblastveno do
ločeno ceno. • ,. 

210. Izpopolnitev komisije za pravno-zgodovinski izpit na uni
verz kralja Aleksandra I. v Ljubljani. 

211. Objave o pobiranju občinskih trošarin v letu 1932*: 

, Člen 4..,.. 
Po kroju nosijo: 
1. polnoletni obsojenci, obsojeni na robijo in strogi 

zapor, obleko posebnega kroja brez ovratnika na suknji 
in s hlačami, ki so pod kolenom ozke; 

2. polnoletni obsojenci, obsi eni na zatočenje in 
:шрог, o'VW-.ko kroja, različnega i obleke polnoletnih 
obsojencev, obsojenih na robijo, in strogi zapor., s širo
kimi hlačami in ovratnikom ца suknji; 

3. starejši maloletniki obleko kroja, podobnega gra-
jânski obleki, s širokimi hlačami. 

Člen 5. 
Po barvi nosijo: 
1. na robijo obsojeni zimsko In letno obleko sive 

barve, sive kape in sive letne klobuke; na robijo obso
jene poleti in pozimi obleke modre barve in modre na
glavne rute; . . . . . . . . 

2. na zatočenje obsojeni pozimi obleko temnorumen-
kaste barve, poleti svetlorurnenka;-te, barve s kapami ali 
klobuki iste barve; na zatočenje obsojene poleti in po
zimi obleko sive barve s sivimi naglavnimi rutami; 

3. na strogi zapor obsojeni pozimi suknje sive barve 
in hlače črne barve, poleti suknje sive, barve in hlače 
rumenkaste barve, kape črne barve ali črne klobuke; 
na, strogi zapor obsojene poleti in, Rozimi' obleko modre 
barve in. naglavne rute črne barve,; ,., , -

4. na zapor obsojeni pozimi sukrije črne in hlače 
lemnorumenkaste barve, poleti suknje črne in hlače 
svetle barve,'kape in klobuke, črne barve.; na- zapor 
obsojene obleke črne barve in rute sive barve; 

5. starejši maloletniki- neglede na vrsto kazni pozimi 
in poleti obleko zelenkaste barve s kapami in klobuki 
iste barvey tóda kape morajo biti kroja* različnega od 
kroja kap za polnoletne obsojence;-'starejše maloletnice 
poleti in pozimi oblejro .sive barve in čepice črnei'bđrVe. 
Obleka starejših maloletnic morebi t i krojena dfugfcČe", 
kakor obleka polnoletnih obsojenk; 
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i o lv 
64 j s i polnoletni svobodnjaki neglede na vrsto kazni 

ц pöziiir obleko бгпе barve, pole*> obleko svitle barve z 
ovratniki na suknjah, s kapami ali klobuki бгпе barve; 
polnoletne obsojenke v oddelku za svobodnjake obleko 
črne barve in naglavne rute črne barve. 

Člen 6. 
Vsak obsojenec (vsaka obsojenka), razen svobod

njakov, nosi na suknji (bluzi) svojo matično številko, in 
sicer polnoletni na desni strani prs, starejši maloletniki 
na sredini spodnje tretjine desnega rokava. 

Izrezek, na katerem se nosi matična številka, mora 
biti za polnoletne dolg 12 cm in širok 8 cm, za starejše 
maloletnike (maloletnice) dolg 10 cm in širok 5 cm. 

Člen 7. 

Izrezki, na katerih so matične številke, morajo biti 
različne barve, in sicer: 

1. za obsojence in obsojenke, obsojene na robijo, 
svetlozelene, če so pa povratniki, svetlo rdeče barve; 

2. za obsojence in obsojenke, obsojene na zatočenje, 
svetlorožaste barve; 

3. za obsojence in obsojenke, obsojene na strogi 
zapor, svetlomodre, če so pa povratniki, svetlordeče 
barve; 

4. za obsojence in obsojenke, obsojene na zapor, 
svetlorumene barve; 

6. za vse starejše maloletnike in- maloletnice neglede 
na vrsto kazni bele barve. 

Člen 8. 

Obsojenci, ki jim je dovoljeno nositi svojo obleko, 
ne nosijo matičnih številk. 

Člen 9-

Obutev in perilo sta istega kroja za vse obsojence, 
odnosno obsojenke. 

Člen 10. 

Trajanje obleke, perila in obutve odreja zavodska 
uprava. 

Člen 11. 

Ministrstvo pravde, računsko-ekenomski odsek, izde
la obliko uniforme, omenjene v predhodnih predpisih, 
in jo vroči poedinim zavodom za vzorec, po katerem зе 
mora uniforma Izdelovati. 

Člen 12. 
Izdatki, potrebni za nabavo oblek, perila in obutve, 

ee izplačujejo iz kreditov po partiji, določeni za vzdrže
vanje obsojencev vsakega zavoda. Kolikor se ne bi mogel 
ta strošek izplačevati iz kredita, dovoljenega iz pro
računov za poedine zavode, se izplača iz osrednjega 
sklada za kazenske in podobne zavode, " 

Clenia 
Stara obleka, kolikor je bo na dan, So stopi ta pra

vilnik v moč, ве mora uporabljati, dokler se ne ponosi; 
toda ni je več izdelovati, nego jo je postopno zamenja» 
iati s obleka ftpvega kroja, 

Člen 14. 

Ta pravilnik stopi v veljavo in dobi obvezno vaoi 
od dne, ko зе razglasi v >Službenih novinah«; tedaj p*6" 
stanejo veljati vsi predpisi, ki nasprotujejo njegovim 
odredbam. 

V Beogradu, dne 5. februarja 1932.; št. 12.340.: 

Minister pravde 
ч B, Maksimović s. r. 

205. 

Na podstavi člena 4., točke 4., zakona o skupnem 
davku na poslovni promet mi je čast, predlagati Vanii 
da izvolite izdati odločbo, da se obdači blago, navedeno 
v tem spisu, s skupnim davkom po povprečnih cenai), 
kakor se tukaj predlaga. 

Odločam* 
da se avtomobili pri uvozu obdačujejo s skupnim dav
kom po teh-le uradno določenih cenah: 

Master six 
Model 30—40 . , , . , 
Model 30—45 . . t i « 
Model 30—46 . . s E t 
Model 30—46 S . S . , 
Model 30—47 . , . -,. -. 
Model 30—44 . , , t , 

Master 124 
Model 30j-58 . . . ä . 
Model 30^-57 . . „ t г 

Master 132 
Model 30—69 . . . . i 
Model 30—60 L Li muz. . 
Model 30—68 Brougham . 
Model 30—64 C . , , . 
Model 30—68 . i / i t 

Buick: 

Cadilac: 
Fibber Body 

7 pass. Touring . s г 

4 pass. Phaeton . % t 

5 pass. Coupé . . t , 
4 pass. Town Sedan . « 
5 pass. Imperial Sedan 

Fleetwood Body 
5 pass. Imperial . ,. , 
5 pass. Sedan . . . , , 
5 pass. Town Cabriol. I . 

Chrysler Plymouth 45 HP. • 
Phaeton < i • • B • i г > 
Roadster . . . , t , г H > 
Business Coupa • • • • • • 

dinarje? 
A24.0Ö0— . 
120.000— , 
126.000— ' 
130.000— j 
128.000— v 
122.000—^ 

W 

152.000— 
150.000— 

143.000— 
180.000— 
170.000— 
160Л00-'* 
162.000-^ 

290.000"* 
290.000""-
308.000— 
315.000— 
323.000'" 

358.000— 
352.000-Г 
410.0005^ 

i • t i : 

78.500-
77.000" 
79.000"̂  

* >Službene novine Kraljevine Jugoslavije« z 4**! 
Џ,,agril* Ш Ц it, а^ХХУИ/Ш. - — ' ' ' " " . : . ; 
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Delux Coupé . . . . 
Sedan, 2 vrat . . t s 
Sedan, 4 vrata . f , 
cass i s . . .. . . . . 

Chrysler »66« 70 HP, 
f a e t o n , 

"Roadster . . . . . . 
Business Coupé . . . 
Royal Coupé . , , t 
Brougham . , , E , 
Chassis s 

Chrysler >70« 93 HP, 
phaeton . . . . . 
Roadster . . . . , 
Business Coupé . . 
R°yal Coupé . . , 
Coupé Cabriolet . . 

'BroUgham . . . . 
Royal Sedan . . , 
Chassis . . . . . 

Chrysler >77< 93 HP, 
Sport Phaeton . . ._ 

.v. Roadster . . . . . 
Business Coupé . . 

:..'; Royal Coupé, . . s 

;J-Crown Coupé . . i 

tîupé Cabriolet . , 
t>yal Sedan . , , 

Grown Sedan . , i 
Town Sedan . . » 
chassis . . i i i 

Chevrolet: 
pouring Waden . . . . . . v 
Roadster . . . . . . . i « « 
Zweitürige Coach 
Coupé . . . . . 
Viertüriger Sedan 
{^Perlai Landau . 
Lastwagen Chassis 

Dodge: šasije za avtobuse in tovorne 

_УРа D. E, F. « . j § s i t « i < 
,Ура IEJ . i a < s • E i 
£Ура MER , , . , ' , i i i 
7 P » t E , i . i i i .. • . 

4 ! I I Ï J ! 

I I S "l I I I 

» I ï ! I I • 

' I I I I g I 

f » f. 1 f f » 

I t t ! 
e i « 
E t • 

Dodge: 
Touring i ' T T T " « 
»Port Touring . . . 
» T T 1 ' • « I I « 
«Port Sedan. . , . 
Victoria, 2 vrat, les. kolesa . 
Victoria, 2 vrat, žič. kolesa < 
J ^ P « , 4 sed., les. kolesa . 
^°°Pe, 4 sed., Ш. kolesa , 

'fer . t B . 1 t < I 

- J « 
i > 

• i 

i i 

i i 

i i 

i i 

i t 

S I 

I I 

I I 

SeeJi t • t t « » « i 
i i t . i • t • w Sedan 

dinarjev 
81.000— 
81.000— 
86.000— 
63.000— 

105.000— 
105.000— 
106.000— 
110.000— 
106.000— 
63.000— 

126.000-
129.000-
132.000-
134.000-
144.000-
132.000-
140.000-
103 000-

160.000-
153.000-
153.000-
160.000-
165.000-
167.000-
160.000-
170.000-
170.000-
113.000-

, '. 54.000-
, •-. 54.000-
, . 68.000-
, -. 68.000-
. . 74.000-
, . 76.000-
r . 52.000-

avtomobile: 
, . 82.000-
, . 115.000-
, . 130.000-
, -t 145.000-

95.000-
106.000-
106.000-
117.000-

96.000-
106.000-

96.000-
96.000-

106.000-
145.000-
M&fiiKh-

Essex, 6 cilindrov, 58 HP. 1930. 
Model 30, odprt, 5 sedežev, Phaeton 
Model 30 Roadster . . s . , > 
Model 30 Sun Sedan 
Model 30 Touring Sedan . , -t г 

Model 30 Standard Sedan , , . 
Model 30 Còach . . . . -. » K 

Model 30 Coupé Rumble . . . s 

Model 30 Brougham . . Î S S 
Model 30 Chassis . . . -, ,. . E 

Hudson večji, 8 cilinđ., 90 HP. 
Model 30 Phaeton . . , . \ , . 
Model 30 Grand Sedan . s . . j 
Model 30 Touring Sedan . . . . . 
Model 30 Brougham . < > • ; . 
Model 30 Chassis . . . . '. . .'. 

Hudson manjši, 8 cilinđ., 90 HP. 
Model 30 Phaeton . ' . . . , . , 
Model 30 Roadster . . . . t t , 
Model 30 Standard Sedan « i . s 
Model 30 Coach . . . . . e » , 
Model 30 Sun Sedan . . . . . . 
Model 30 Coupé Rumble . . . -, . 
Model 30 Chassis . . . . . . . 
Dover tovorni Chassis . . . . . . 

Ford: 
Phaeton . , » 5 ? . . . . 
Roadster \ '. •. . . . s '. , 
Roadster Rumble S e a t . , . _ - , 
Chassis 
Standard Coupé .. . . '. '. 
Standard Coupé Rumble Ssat 
Business Coupé 
Business Coupé Rumble Scat 
Sport Coupé . . . . ' . . 
Tudor . , f Ï . . . . . 
Fordor . » . . , . . . 
Pick up . . . -. % , . -, 
Truck Chassis . . . . . . 

i * 

I i 

I • 

e .• 
i t 

r . 

I t 

ï i 

i 1 

• i 

? I 
. » 

Hupmobile, Century Six 
Sedan, 5 sed., les. kolçsa 
Sedan žič. kolesa. . . . É 

Coach, 5 sed., les. kolesa 
Coach žič. kolesa . . . . . 
Coupé t 
Faux-Cabriolet • , 
Roadster . . • < « . . . . 
Phaeton, 6 ali .7 sed., žič. koleea 
Phaeton les. kolesa . . . g , 

Lincoln • Î i • • i i i i i 

dinarjev 

90.000— 
90.000— 
98.000— 
94.000— 
90.000— 
84.000— 
82.000— 
94.000— 
63.000— 

130.000-
148.000-
120.000-
125.000-

90.000-

120.000-
115.000-
110.000-
105.000-
125.000-
108.000-

83.000-
56.000-

48.000— 
18.000— 
50.600— 
38.700— 
57.000— 
00.400— 
56.000— 
58 600— 
57-800— 
56 100— 
63.200— 
43 600— 
51.900— 

\ 

120 000— 
ICS.OoO— 
120.000— 
128.000— 
128.000— 
128.000— 
123.000— 
126.000— 
119.000— 

dolarjev 
5.700— 

Internacionalne ëasije za brzotovorne avtomobile in 
avtobuse' s 

Motorji, 4 cilindri 

Šasija, 1 do \% tone nosiln. 
Šasija, 1И do 2 ton nosiln. 
бавЦа, 2 ал %%. ton* noeün, Л^ш_ш 

dinarjev 
85.000— 

109.500— 
145.000-^; 

$к 
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dinarjev 
Motorji, 6 cilindrov 

Šasija, \% do 2 ton nosiln. . . . . . . 123.000— 
Šasija, 2 do 2 Vi tone nosiln. 160.000— 
Šasija, 2 K do 3 tone nosiln. 170.000— 
Model »15« Special 180.000— 

Marmon, 8 cil. v liniji tipa »68« ^ 

Sedan, 5 sedežev 145.000— 
Marmon >Big 8«, 125 HP . 280.000— 

Marmon, 8 cil., v liniji tipa >78' 

Sedan, 5 sedežev 165.000— 

Oakland : 
Cabriolet. . . . . . - . - . - .103.000— 
Phaeton Sport ; . . . . ' . 98.000— 
Landau Coupé . . . . . 108.000— 
Landau Sedan . . . . . . . . . . . 120.000— 

Oldsmobile: 
Touring . gO.oOO'— 
Sedan 95.000— 

Overland Hrt, model *6, štirje cilindri 15—33 HP. 

Touring 56.000— 
Special Roadster 63.000— 
Sedan . . . . / . . . . . . . . . . '68.000— 
Coach . . . r . . . . . . . . . . . ' . 65.000— 
Coupé . . . ' ' . . ' . . , . . . . . . . 65.000— 
Cabriolet Coupé . . . . . . . . . . . . 66.000— 
Tax Sedan . . . 80.000— 
Chassis . . . s . 47.000— 

Packard 8, Model 726 
Sedan 235.000— 
Chassis . . . . . i . . . . . , , . , . . 190.000— 

Packard 8, Model 735 
Touring . i , » . , 240.000— 
Phaeton . . . . , . , , . . . „ , * 235.0Ô0— 
Funabout 235.000— 
Convertible Coupé . . . . - , , . . . . 240.000— 
Sedan 7 sedežev . . " • , . . 255.000— 
Sedan Limouzine . . . . . . . . . . 260.000— 
Chassis . . . . Ï » » , . - , . - . i 200.000-— 

Packard 8, Model 740 
Touring . . . . , i , t t i , , t . 285.000— 
Sport Phaeton . . , , , s , , , , , . 295.000— 
Runabout. , . » / i s . » j j i 1 i . 275.000— 
Sedan Limouzine. f . :

 à , , ;• ( -, • , , 335.000— 

Pontiak 
Phaeton . . . 
Coupé . . . . 
Sport Cabriolet 
Ccach . . « j 
Sedan . , , f 

« 
i 

» 
• 
• 

i 

« 
I 

I 

Џ 

I 

I 

1 

E 

I 

« 
1 

1 

I 

R 

I 

» 
1 

I 

• 

r 
1 

• 
«. 
I 

* 
II 

1 

i 

• 

Ц 

1 

1 

* 
' 1 

1 

1 

1 

t 

1 

K 

a 

i 

« 
' • 

i 

i 

M 

f 

• 

76.000-
77.000-
78.000-
76.000-
86.000-

Studebacker-Erskine 
Erskine, в cilindrov 

Codeword >gluDtt̂  Sedan, segui, * „ . ^ i _ 4 85.000--

Dynamic-Erskine, 6 cilindrov 
>Cicak« regular Touren . . . . 
»Cidop« Coupé 
»Cicon« regular Sedan . . . . 
»Cicup« regal Sedan 
>Cidak Landau 

dinarjev 

Director, 6 cilindrov 

з-Ajbez« Tourenregular . . . 
»Ackej« Sedan regular . . . . -
»Afmod« Sedan regal Limouzina 
»Afmod« Brougham Limouzina . 

Director, 8 cilindrov 
»Alexp« Touren regular . . . , 
»Akrin« Sedan regular . . . , 
»Akrop« Sedan regal . . . . 
»Akrop« Brougham . . . . . , 

Tovorna šasija, 6 cilindrov 
2,4 tone • . . . . , , 

Tovorna šasija, 8 cilindrov 
4 tone ' . ' . ' . 

98'.0O0— 
90:000— 
98:000— 

105.000— 
110.000— 

120.000— 
125.0ÓÒ— 
130.000— 

Commander, 8 cilindrov 
»Cysbi« Touren regular . 
»Cabou« Sedan regular . 
jCabiz« Sedan regal . . 
»Cyudn« Brougham Limuz 
»Cadin« Cabriolet . .. . 
>Cysbi« Sedan regular 
»Cacoy« Roadster regal . 

President, 8 cilindrov 
»Pacyk Limuz. State . . 

i3o;ooo— 
130,000—. ; 
136.000— 
140000— ; 

120.00Ö"- /j 

195.00Ö— ' 

155.000"-/J 
155.000- i 
160.000—;,* 
170.00Ö—•,;.: 
165.000— 
180 000— 
150.000^ 

240.000; t" 
La Salle : 

Phaeton 215.000— 
Roadster 212.000!" 
Coupé . . . . 227.000,— 

^Victoria . . . . . . . . . . . . . . 23i.Öt$" 
Sedan . . . . . . . ; . . . . . , . ' 235.000Г 

Bianchi : / 
Luxus tip 20 . . . . . . . . . . . .116.000'- ' 
Tip S . . . , . i t , . 80;бОО-"_ 

Fiat Mod. 509 A 
Odprt Torpedo . » . . , > , , * . . -56.00p--
Kombinirani »Commerciale«; , , , , , . 55.000-* 
Odprt Spyder . . , , , , , , k , , , $&№" 
Zaprt Coupé . . , „ , , , , s , џ , 62.000^" 
Zaprt Coupé Royal « , , , . 71.000— 
Zaprt Berlina met. caros. . . . . . * , 62.000--

Zaprt, kovin, karos., oblazinjen z usnjem . 66.000"" 
Zaprt BerUna Weyman , , , , , , ' , , 67.000;,--; 

Fiat Model 520 . ; .>»-?•. 
Odprt Torpedo , , , ~,"*Лi*-.-•*•• i , . 85i00g^ 
Zaprt Berlina » . , , , ,-., , t t , , '98.600^ 

Fiat model 521 '''••'wM • 
Šasija . « i . « g„tj.i\i ,'--.,', , , . , 86.00PV^ 
Torpedo ч t ш i i • . . . « , , . , AW-toPC 
Coupé . s . . . > . s . , ' . , s « . \ , 130,000^ 
Berlina, brež pregrajne stene , ( , , в , 125.00p?-'; 
е М д а ј S Eregrafap, gtgna , i . i - • . , . . . , < 0 < My^ 

•'••:Ш 
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dinarjev 
Fiat model 27/50 HP. 

5dPrt Torpedo . 105.000— 
£aprt Coupé . . . . . . . . . . 122.000— 
£aPrt Coupé 130.000— 
^aprt Berlina Weymàn 122.000— 

Fiat model 521 C 
B e p l l n " '. • • . • 110.000— 
... Fiat mode J 525 S 

! a s i i a 100.000— 
d0 rfedo 135.000— 

1 BerJina i ' . " . , , , » . 138.000— 
Fiat 525 

šasija . . . .. . . t . . . , , -115.000— 
i0rPedo , . 140.000— 
^0uPé .'-, . . . 165.000— 
°еГДпа, brez pregrajne stene . . . . . . . 160.000— 
°^lina, s pregrajno steno ... . . . . .. . . 166.000— 
~dJ,e,rtipa >Favorit< . . . ' . " . . . . . , 86.000— 

Tip »Standard< 6 12/50 HP. 
^ p r t voz ali lim.:z vrati 125.000— 
Cabriolet, 2 sedeža 140.000— 
cabriolet, 4 sedeži . , . 145.000— 

Tip >Stahdard 6 S< 
°-dPrtvoz . . . . , . -. . . . . . . . . 145.000— 
d u z i n a . . , , . . . . . . i , . 153.000— 

&, Tip »Standard 8«, Wiesbaden 
%Ärt"voz. : : . : : , ; . . . . . ' . . . . . 176.000— 

•îlllman, limuzina . . . . . ». . . ' . . 195.000— 

• • • • - ' O p e l : 
4/20 PS. 

6 sedeža, Standard Amerika . 
* sedeži^ Standard Amerika . 

sedeža, luksuzna izvedba . . 
' sedeža, Cabriolet 

,sedeži, odprt, luksuzna izvedba . 
sedeži, limuzina, luksuzna izvedba 

8/40 PS 6 cilindrov 
4 sedeži, Touring . . . . . . . . . . 
4S8xde!!> Limuzina . . . . . . . . . . 

?.«deži, luksuzna Limuzina s kovčkom . . 
10/40 PS 

4'j%°-5 .sedežev, odprt, »Taunus« , . .. . . : 

Ч,?0'. 5'/sedežev, odprt, :>Taunus< z dvema po-
g kožnima sedežema . . . ." . . . . 

4 0 7 sedežev, odprt ...... . . . , , . . . 

л;.г4/20 poltovorni voz 
. sedeža, lahek poltovorni voz . , . „- . 
2

>8efteža, dostavnik . . . . • ' . ' . • k . . . . 
• .Д eža> Cabriolet . . . . . . . . . .. . . 

-800^O t O r A Î т ^ Ч 0 / 4 0 P â 

1 kg dostavnik . . . . . .:..-..., « . 

г «Jone, šasija f . . . 
ï f - Ш kompleten voz .•••< . . ' . . . . ' . . , . -
- . 1 . • •** tone za nosilnost 2 ton s podvlako . 

l°*a Šasija 
e s a ierska kabina, pregane, z dvema okno-

^ * aa ročico. g t i ! « I C 

37.000-
43.000-
42.000-
46.000-
47.000-
54.000-

70.000-
75.000-
80.000-

75,000— 

78.000— 
90.000— 

40.000-
46.000-
46.000-

70.000-
65:000-
75.000-
80.000-
75.000*-

7Л0ф-

Pefl: 
L 6 Šasija, 2—2 % tone 
L .6 tovorni avtomobil, 2 do 2% tone . 
1/600 Šasija, 2—3 И tone 
L 600; tovorni avtomobil, 2 % do 3 tone 

Bugatti: 
4 cilindri, Chassis 
8 cilindrov, Chassis 

i Џ. 

* t 

dinarjev 

110:000— 
120.000— 
138.000— 
150.000—' 

135.000-
198.000-

Mathiš: 
5/22 HP., 4 cilindri, Torpedo tipa Ri* . v . 48.000-
5/22 HP., 4 cilindri, Torpedo MY . . . . 57.000--
7/28, HP., Torpedo GM, 4 cil. . . . . . , . . . 70.000-
7/28'HP., 4 cil., .Limuzina GM . . . . . . 77.000-
5/22 HP, 4 cil., voz za dobavljanje (250 kg) 

in dve osebi . . . . . . . . . . . 46.000-
7/28 HP., 4 ćil, voz za dobavljanje (500 kg) 

in dve osebi . . . . . . . . . . . 65.000--
7/28 HP., 4 cil., tovorni voz (800 kg) in dve 
... osebi . . \ \ , . , , . . j . t 70.000--

Talbot: 
Tip M 67 II CV 6 eil. 

Chassis normal . . , , , f s , « . .. 102.000-
Chassis podaljšan , , , , -t г , , , . 107.000-
Torpedo . . . . , . . . . . . , , , . 134<000-
Zaprta . limuzina, 4—6 mest, na Chassis 

normal . . . . . . ; 134.000-
Zaprta limifzina,, 4—5 mest,, n a . Chassis. 

normal, veL luksuzna . . . . . . . 141.000*.-
Zaprta limuzina, 4-^5 mest, 2 Romožjia. sede

ža, podaljšana . -. . . . . . . ; • . . .138.000--
Cabriplet, 4 mesta;,na normalni šasiji . . 134.000--
Cabriolet, 4 mesta, norm. Chassis, vel., luk

suzna izvedba . . . ..t 138.000--
Faux-Cabriolet, 4 mes|a, norm. Chassis . . 134.000--
Faux-Cabriolet, 4 mesta, norm. Chassis, vel. V . 

lüksuz . . . . . . . . . . . . . 140.000--

Tip K 75 14/16 CV 6 cilindrov 
Chassis .. . - . • . • , . . . . . . - . ' . - . 127.000--
T.orpedo . . . .. ! . . . . , . . - . . 153.000--
Zaprta limuzina, 4 aH 6 mest . . . . . . 163.000--
Zaprta limuzina, izvedba karoserije po želji 170.000--
Cabriolet, 4 mesta . . . . . . , . . 163.000--
Cabriolet, 4 mesta, izvedba karoserije po želji 170.000--
Faux-Cabriolet, 4 mesta '.'.', \ ' '. . ' '. • 163.000--
Faux-Cabriolet, 4 mesta, izvedba karoserije 
' . p o želji. . . . . " , , ' , , ' j '.' . , 170.000*-

Coupé Cabriolet . . . . . . f 5 5 , . Д80.000--

. Tip T» i*"7 riV R cilindrov 
Chassis; . , i • , , , , , , „ ,. ., » ,-.' 143.000-
Torpedo . . . . " . . " . . , - . - . . . . 174.000-
Zaprta limuzina - . ' . ' . ' . . . . . . . . . 195.000— 

Tip H 78/28 CY 8 cUindrov ^ 
Chassis, kratki , , , , , , , , 4 . . ^215.000--
Chaesis, dolgi . , , ,r •.-;, :. - -, - , ••-, . . 220.000— 
Torpedo, 7 mest, dolg Chassis . '.' . . . 250.000— 
Zaptta1 limuzin^ 5 mest, kratek Chassis . .260.000*-



358 

Zaprta limuzina, 7 mest, dflg Chassis . . 
Cabriolet, kratek Chassis 
Faux-Cabriolet, kratek Chassis . •' . • • 
Coupé Cabriolet, kratek Chassis, šofer zunaj 
Coupé Cabriolet, kakor zgoraj, Million Guiet 

izvedba . . . « • • • t t i E_A 

>F. N.« avtomobili 
Zaprt voz, 10 PS . i <—i • * is i •«• 
Zaprt voz, 16 PS • i i i i i i i • • 
Športni voz, ÎOFS « • i i i i i i i i 

Motocikli: 
Harley Davidson 

30-VS 1200 ccm Elektromod. s prikolico 
VL 1200 ccm Elektromod. . . . « « 
30-DL 750 ccm Elektromod. * « « • 
30-DL 750 ccm Elektromod. 
30-C 500 ccm Elektromodel 
30-B 350 ccm Elektromodel 

« • • a 

« 1 s i 

< • i I 

30-BAF 350 ccm Elektromodel. , • • 
30-LT prikolica za 1200 ccm , i • • 
30-LS prikolica za 750 ccm . i t i « 

Indian Motocycles: 

Prince 349 ccm 3/5 HP. , , , 
Prince O. H. V. 349 ccm ( i i 
Scout 597 ccm . • • • • i i 
Chief 998 ccm . » i » i i i 
Big-Chief 1206 ccm . » . »' • 
Princess za Chief ali Big-Chief 
Prikolica za Scout 
Excelsior Super X, z električ. razsvetljavo, 

2 zavori . . . . . . 
Excelsior Super X Sport, z elek. razsvetljavo 
Excelsior Super X ali Super Sport prikolica 

• i » 

i i i 

1 1 8 

! I I 

I I I 

( I I 

Puch: 

Model 220 ccm 4 KS 
Zenith « 

i • 

t i 

i « 

• ! 
< t 

t * 
I 1 

I I 

1 8 

750 c. c. S. V. . i i • i i 
250 c. c. O. A. V. i i i i i 
Zenithhree Model t > » • « '. 
>Club< Model 350 c. c. O. H. V. 
172 c. c. Model > s i 
B 2 model . , • « i 
20 A Model . • • • 
500 c. c. S. V. i i i 
300 c. c. S. V. I I I 

B. И. w . 
500 ccm Touren Model 
500 ccm Sport Model , 

D.K.W. J^ 
200 ccm, brez razsvetljave • > • i 
200 ccm, z električno razsvetljavo • 
800 ccm, brez razsvetljave . . i • 
300 cem, z električno razsvetljavo 

Jb-

500 ccm, z vođnius hlajenjem, brez razsvet-

dinarjev 
260.000— 
250.000— 
250.000— 
265.000— 

300.000— 

85.000— 
120.000— 
115.000— 

27.345-
28.045-
24.665-
24.465-
21.180-
18.575-
22.775-
10.820--

9.220-

1 dolarjev 
333— 
375— 
415— 
480— 
495— 
185— 
175— 

436— 
506— 
182— 

. RM 
11.000— 

dinarjev 
26.750— 
17.500— 
17.000— 
22.000— 
13.900— 
19.500— 
21.000— 
19.000— 
13.900— 

24.500— 
25.500— 

11.000— 
12.000-— 
14.000— 
15.000— 

22Л00-« 

500 ccm, s karbidno razsvetljavo ..• • . . 
500 cem, z električno razsvetljavo '. , . . 
Prikolica za 500 ćcm . ' . " • • , i i • • 

»D-Rad« Touring: 
500 ccm s. g., s karbidno razsvetljavo , . . 
Touring, z »Boshevo« razsvetljavo . à t . 
Luxus model . . , > . » • • » i • • 
Prikolica Touring . • t t s i • i » i 

Opel: 
500 c. c. >Motoclub< Touring . i • i i i 
500 c. c. »Motoclub« Sport . . % i < i s 

F. N. vozila: 
Model >Grand Tourisme< 350ccm, brez luči 
Model >Grand Tourisme«, z lučjo . K . . 
Model >Confort< 67 C od 500 ccm, brez luči 
Model »Confort« 67 C od 500 ccm, z lučjo . 
Model »Grand Prix« dirkalni stroj 500 ccm, 

brez luči . . i i . i i t • i . • 

dinarjev 
22.500— 
24.500—, 

6.500— 

19.500-
22.000-
24.000-

7.500-,-

20.000-
22.000-

13.500— 
16.000— 
19.000— 
22.000— 

19.000— 

Prikolice belgijske karoserije Hamlet: 
Semi Sport 1—1 za Model 67 C .. , « ;. : 8.500-*, 

4—114 za Model 67 C . . : -, • . * 9.500— 
1—8 za Model Gr. Tour , . . . , 8.000— 
1—la za Model Gr. Tour . . . . * 8.OOO7* 
To odločbo je uporabljati izza dne 20. aprila t. L 

V Beogradu, dne 9. aprila 1931., št. 24.114. ß 

Minister za finance 
dr. S. Sverljuga s. r. 

206. 

Člani 
stalnega sveta glavnega prosvetnega 

sveta.* 
Na osnovi § 15. zakona o glavnem prosvetnem sveut 

z dne 2. julija 1931., ukaza P. br. 498 z dne 31. decem
bra 1931. 

odrejam 

za člane stalnega sveta glavnega prosvetnega sveta te-", 
člane plenarnega sveta: ^ 

Petkovića K. dr ja. Vladimir ja, rednega nniverzitefr\ 
nega profesorja v Beogradu; 

Mihajlovića Jelenka, ravnatelja seizmološkega JS»*9^ 
da v Beogradu; . ., .••-. 

Sretenovida Eosto, 
Đorđevića Dragoslava, , _ * 
MiloSevića Momčila, načelnike mlnlsrfefv« vi 'рт*г 

sveto; ' r :•<•:• 

* »Službene novine 'Kraljevine Jugoslavije«: % * * -
Б. LeJ?r»arJa 1932., šj, 27/XLTZj. 



J^koe ^ _ 

Kasumovića drja. Ivana, načelnika prosvetnega od
delka kraljevske banske uprave Savske banovine; 

Mazija drja. Josipa, načelnika prosvetnega oddelka 
kraljevske banske uprave Dravske banovine; 

Đorđevića drja. Vladimifja, rßdnega univerzitetnega 
Profesorja v Beogradu; 

Jovanovića drja. Dragoslava, Tednèga univerzitetne
ga profesorja v Beogradu; 

Bosanca drja. Stepana, rektorja višje pedagoške šole 
v Zagrebu; 

Divca Nedeljka, rednega profesorja višje pedagoške 
Sole v Beogradu; 

Boškovića Boška, gimnazijskega ravnatelja v Beo
gradu; 

Musulina Stepana, ravnatelja klasične gimnazije v 
Zagrebu; . 

Markovića Stevana, ravnatelja učiteljišča v Sarajevu; 
, Rukavino Josipa, učitelja meščanske šole v Zagrebu; 

•; .Dimnika Ivana, šolskega upravitelja v Ljubljani; 
.: Rašica D. Damjana, upravitelja osnovne šole v 

Beogradu. 
V Beogradu, dne 13. januarja 1932. 

^ Minister za prosveto 
dr. Drag. S. Kojié s. r-

859 

208. 

207. 

л Izmenjava ratifikacijskih instru
mentov 

med kraljevino Jugoslavijo in republiko 
Češkoslovaško o dopolnilnem sporazumu k 

•pogodbi o trgovini in plövitvi s prilogami, 
sklenjenem in podpisanem dne 30. marca, 

1931. v Pragi.* 
Dne 16. novembra 1931. eo se med kraljevino Jugo

slavijo in republiko Češkoslovaško izmenjali v miniotr-
etvu za zunanje posle ratiiikacijski instrumenti o dopol-
Btfnean sporazumu k pogodbi o trgovini in plövitvi z 
^ e 14. novembra 1928., sklenjenem in podpisanem dne 
8l« marca 1931. v Pragi. 

Po medsebojnem sporazumu med vladama kralje
v e . Jugoslavije in • republike Češkoslovaške je dopol-
aUni sporazum e prilogami, stopil v moč na dotičnih 

\ »«emljih dne 1. junija 1931. (>Službene novine« štev. 
l20—XXXV z dne 30. maja 1931.) 

, Iz pisarne ministrstva za zunanje posle v Beogradu, 
* a * 16. novembra 1931-; Pov.br. 23.306, . 

c* « *-

* >Sltiï6elBe nevin© Snđjevin© JagôsTavïlec t Œn© 
H noaemfaa Ì93L, i t Ш-ХХХУШР 

Poročilo 
o stanju kolonizacijskega sklada pri 
ministrstvu za poljedelstvo na dan 

31. decembra 1931.* 
1. 10% prispevek za kolonizacijski 

sklad po davčni odmeri . . . . Din 94,731.67110 
2. Prejeti izredni dohodki kolonizacij-

skega sklada Din 976.260-78 
3. 5% obresti po tekočem računu pri 

Državni hipotekami banki do dne 
31. decembra 1931 Din 2,688.045-43 
Skupni dohodki kolonizaci j-

skega fonda . . . . . . Din 98,395.977-31 
Od tega je: 

1. vloženih na tekoči račun pri Držav
ni hipotekami banki na dan 31. de
cembra 1931. . . . . . . . . Din 16,351.978'-; 

2. zemljiško prenesenih na ime in v 
last kolonizacijskega sklada 6192 * 
juter 1130 kv. sežnjev zemljišča 
veleposestnikov, dodeljenega do
brovoljcem Din 12,99Ž.806-81 

3. hipotekarno zavarovanih z vknjiž
bo na posestva veleposestnikov . . Din 2,253.978— 

4. akontiranih bivšemu ministrstvu 
za agrarno reformo . . . . . . Din 5.508'*—' 

5. obračunanih z zakupnino, ki jo za
htevajo veleposestniki za zemljišča,. 
postavljena pod vez agrarne refor
me skladno s členom 82. zakona o 
likvidaciji agrarne reforme, za ra
čun Privilegirane agrarne banke . Din 1,379.825-09 

6. ostalih na dolgu pri veleposestnikih Din 7,107.573—• 
7. odobrenih z odločbami ministrske

ga sveta, odnosno s soglasnimi od
ločbami g. predsednika ministrske
ga sveta za izplačilo stroškov za 
izvedbo kolonizacije in izvedbo 
agrarne reforme, in sicer: 

I. brezobrestna 
posojila koloni
stom in agrar
nim interesen
tom preko njih . ^ 
Zvez Din 30,517.035-04 

II. posojila za , 
pospeševanje 
kmetijstva in ure- (. 
ditev vzornih go
spodarstev . .Din 1,850.000— ' 

III. podpore in 
subvencije agrar
nim kolonijam in 
Zvezam . . T Din 7,485.287-84 

Г7. gradnja hiš, 
F| kanalov, vodovo

dov In drugo v ч 

državni režiji , Din ВДђШКВ 

'• >Službene novine kraljevine Jugoslavie« z dne 
IQ, febiffiirja,.ШаЉ ШРМУЏ 
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V. stroški te
renskih komisij 
in stroški za iz
vedbo valoriza
cije Din 5,533.073-05 

VI. prejemki 
ionorar. osebja' . Din 940.355-40 

VII. nagrade in 
honorarji za iz- / 
redno delo pri ob
či izvedbi agrar
ne reforme in za 
izdelavo zakon
skih načrtov in 
pravilnikov po 
stroki agrar, 're
forme, tiskanje 
knjig, naprava 
kartoteke . . .Din 1,257.830— 

VIIL nabava 
avtomobila . Din 220.000— 

IX. izplačilo 
odškodnine za ži-
vi in mrtvi in
ventar posestni-

. ku Švarcu Lajo-
šu iz Banatskega 
Aranđelova . . D i n 1.35? РГ2-— Din 58.°°*.Ш-lï 

Skupaj Din 98,895.977-31 
z besedami: dinarjev devetdeset osem milijonov tri sto 
devetdeset pet tisoč devet sto sedemdeset sedem in 
81/100. 

Iz pisarne ministrstva za poljedelstvo v Beogradu, 
dne 5. februarja 1932.; št. 1788/VI-c. ' 

Banove uredbe. 

.209. 
II. No. 6149/9. 

Naredba 
bana Dravske banovine o cenah kruha v obrt
ni maloprodaji in o maksimiranju popusta 
na oblastveno določeno ceno kruha ali sploh 
na prodajno ceno kruha in peciva v malopro
daji, ki ga dajejo pekovski obrtniki prepro

dajalcem za prodajo kruha in peciva. 
i 

Člen 1 ; 

Na podstavi dopolnitve uredbe g. ministra za trgo
vino in industrijo o cenah kruha z dne 23. septembra 
1931% »Službene novine kraljevine Jugoslavjje< z dne 
24 septembra 1931. štev. 211/LXX/459 , (»Službeni list 
kraljevske banske uprave Dravske banovine« z dne 
30. septembra 1931., štev. 59/392), in na podstavi izpre-
membe s tej dopolnitvi z dne 23. novembra^3.93.1^ »Služ

bene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 25. novembra 
1931., štev. 276/LXXXVII/618 (»Službeni list kraljev
ske banske uprave Dravske banovine« z dne 9. decem
bra 1931., štev. 78/588). 

' d o l ò J a m 

do nadaljnjega cene kruhu v obrtni maloprodaji na teri
toriju Dravske banovine in računano za 1 kg takole:. , 

za beli kruh (iz pšenične moke štev. 0) Din 4-50 
za polbeli kruh (iz pšenične moke štev. 4 

s 30% primesjo moke št. G ali r/.ene nibke) ... Din, 4-— 
za črni kruh (iz pšenične moke štev. 6 ..... ' , - , 

s 30% primesjo ržene moke) . Din".3W 
Ta cenik mora biti nabit v prodajalnih prostorih.. , 
Opozarjam še na. določilo gori navedene dopolnitve 

ministrske uredbe, odst. 3., stavek 2., ki se glasi: »Mej 
sanje poedinih vrst pšenične moke nižje cene kakor tudi 
mešanje z drugo moko manjše vrednosti (rženo, ajdovo, 
koruzno, krompirjevo itd.) je dovoljeno samov če se cene 
takemu kruhu ustrezno znižajo.« Razume se, da mora 
biti tako mešanje mok pri napravi kruha v prodajalni«, 
tako poočiteno, da mora .kupec tudi neopozorjen to 
videti. . 

kdor bi kršil določila tega člena, bo najstrože kazno
van.po zakonu. 

Cl en 
Na podstavi člena 67. zakona o notranji upravi z dne 

19. junija 1929. odrejam, da ne sme popust na oblastveno 
določeno ceno kruha ali sploh na prodajno ceno kruha 
in peciva (navadnega peciva kakor n. pr. navadnih že- . 
melj itd. in luksuznega peciva) v obrtni maloprodaji, ki ,' 
ga dajejo pekovski obrtniki preprodajalcem : za prodajo -
kruha in peciva, znašati v nobenem primeru več ko 10% Ш 
od oblastveno določene cene kruha ali sploh od prodajne*?' 
cene kruha in peciva, (navadnega peciva kakor n. pr. 
navadnih žemelj itd. in luksuznega peciva), v obrtni 
maloprodaji. . ' . - . , . . « 

Ce je med pekovskim obrtnikom, ki je napravil krun 
ali pecivo in med zadnjim preprodajalcem tega кгида 
ali peciva v obrtni maloprodaji več vmesnih preproda
jalcev, popust vsem-preprodajalcem tudi v tem primeru 
skupaj ne sme znašati več ko 10% od oblastveno dolo
čene cene kruha ali sploh od prodajne cene kruha in 
peciva v obrtni maloprodaji. ' • ' • ' . ,,. 

Pekovski obrtniki, ki.bi dajali in preprodajalci krnj' 
h t in peciva, ki bi sprejemali več popusta, ko je gori 
določeno in sploh vsi, ki bi na katerikoli način ravnali 
zoper gornja določila tega člena naredbe, se bodo na. 
podstavi člena 69. gori omenjenega zakona kaznovali32' 
globo od Din 10'— do 1000-—, v primeru neizterljivo-' 
sti pa z zaporom od 1 do 20 dni. Prestopke po tem Členj*. 
naredbe kaznujejo in kazni izrekajo obča upravna.obla* 
stva prve stopnje. " ••' ' •'" ' ' " 

. Člen 3. '' 

Naredba stopi v veljavo in dobi obvezno niče" z • 
dnem, ko.se objavi v »Službenem listu kraljevske ;biifr' 
ske uprave Dravske banovine«. Upravna (policijska) 
oblaetva in občinske uprave so dolžne strogo nadzirati* 
da se ta naredba ne bo kršila. - . 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani» 
dne 26. februarja 1932. 

Ban _.... --
flr. Marnlič s. r<i 

_ . ; • • • . • - v , - * * • ' 

.-,/ 

^•« 

Ш 
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210. 
I. No. 728/3. 

Izpopolnitev 
komisije za pravno-zgodovinski izpit na uni

verzi kralja Aleksandra I. v Ljubljani. 
Gospod minister prosveté je s svojim rešeiijeni z 

dne 18. I. 1932., P. broj1 2544, radi 'izpopolnitve izpitne 
/komisije za pravno-zgodovinski državni izpit na uni

verzi kralja Aleksandra I. za čas do 31. maja 1933. po
stavil: 

Za predsednika komisije g. dr. Kreka Gregorja, red
nega univerzitetnega profesorja. 

Za I. podpredsednika g. dr, Kušeja Rada. 
Za II. podpredsednika g. dr. Pòlca Јалка. 
Za člane komisije: . 
A. Rimsko pravo: 
g. Sterleta Rudolfa, sodnika stola sedmorice v p. 

v Ljubljani, 
g. dr. Tomšiča Ivana, univerzitetnega docenta v Ljub

ljani, 
g. dr. Furlana Borisa, odvetnika in privatnega'do

centa v Ljubljani. 
B. Cerkveno pravo: 
g. dr. Korošca Viktorja, izrednega univerzitetnega 

.gProfesorja v Ljubljani, " 
:' vlK g. dr.' Odarja Alojzija, univerzitetnega docenta v 
i..».Ljjubljani. . • ' 
•'&' C. Zgodovinski razvoj sedanjega javnega in zaseb-
% |Uega prava in za pravno zgodovino Južnih Slovenov 

g., dr. Jurkovića Josa, univerzitetnega docenta v 
Ljubljani, ^ , 

g. dr. Lučovnika' Hinkä, namestnika drž. tožilca v 
Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 27. februarja 1932. 

Po pooblastilu bana 
načelnik občega oddelka 

dr. Vončina s. r. 

211. 
ч.:сц* 

Objave banske uprave 
:':,?• pobiranju občinskih trošarin 
7 v letu 1932. 

ч Ц No. 1667/1, j 

Ç '/;.; '..Objava*'. 
. Občina Armeško, v srezu Brežice, bo pobirala od 
a £ 7 a razglasitve v >Službenem listu«, v letu 1932. na-

l eduje občinske trošarine: . , . - . , , , . . _ . . 
•.. a) od 100 1 vina Din 100-—, 

p) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 

<4-^tìÌ£T8kft banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

II. No. 31388/1. 

Objava. 
Občina Bratonečice, v srezu ptujskem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v >Službenem listu« v leta 1932. 
naslednje občinske trošarine:. 

a) od 100 1 vina Din 75-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 22.. februarja 1932. 

II. No. 1724/2. 

Objava. 
v srezu Radovljica, bo pobirala 

»Službenem listu« v letu 1932^ 
Občina Breznica, 

od dneva razglasitve v 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din 25-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,1 

ruma in konjaka Din 6-—-, 
d) od 100 kg izvlečkov, esenc, eteričnih olj z alko-. 

holom Din 6-—, " ' 
. e) od 100 1 sadnega mošta Din 20-—, 

f) od goveda nad 1 letom Din 25—, 
g) od goveda pod 1 letom Din lo'—, 
h) od prašičev Din 15—, 
i) od drobnice Din 5-—, . : 
j) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 15—.1 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,; 
dne 20. februarja 1932; "' 

•II. No. 29387/1. 

Л 
Objava. 

Občina Celje okolica, v srezu ceijskem, bo pobirala I 
v letu 1932.. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 150—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25-—, 
c) od 100 1 piva Din 6Ö-—, _ 
č) od hI stopnje alkohola špirita, Žganja, likerja,' 

ruma in konjaka Din 10-—, 
d) od 100 kg izvlečkov, esenc in eteričnih olj z alko-, 

holom Din 200—, 
e) od 100 1 sadnega mošta Din 10*i—, ! 
f) od goveda nad 1 letom. Din 20-—, ') 

g) od goveda pòd 1 letom Din 10"—,[ 
• h) od prašičev Din 10—, 
, i) od drobnice Din 5—, ; .... , : 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,) 

dne 26. februarja 1932. 

II. No. 30935/1.-

Objava. 
Občina Cvetkovci, v srezu ptujskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem.listu« v letu 1932. na-, 
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75-—, " \ 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75'--,i 
cLod. 100 I piva Din 50—, 
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d) od hl stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din 5—, 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 20. februarja 1932, """ 

II. No. 711/2. 
Objava. 

Občina Dol, v srezu Ljubljana, bo pobiram od dneva 
razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75—, 
b) od 100 1 piva Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, zganjaj likerja, 

ruma in konjaka Din 6'—, 
5) od goveda nad 1 letom Din 20-—, 
d) od goveda pod 1 letom Din 10-—, 
e) od prašičev Din 10*—, 
f) od drobnice Din 5*—# 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v LJubljani, 
dne 20. februarja 1932, 

Д. No. 30692/1* 
Objava. 

Občina Dolena, v srezu ptujskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. ob
činsko trošarino: od 100 1 vina Din 76'--. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine y LJubljani, 

dne 20. februarja 1932, 

'II. No. 30484/1, 
Objava. 

Občina Drobtinci, v srezu ljutomersko-radgonskem, 
bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu< v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 76—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6*̂ -, 
č) od 100 1 sadnega mošta Din 25'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine t Ljubljani, 
dne 18. februarja 1932, 

II. No. 31111/L 
Objava. 

Občina Gabernik, v srezu mariborsEem 'desni breg, 
bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« 
y letu 1932. naslednjo občinsko trošarino* 

od 100 1 vina Din 60*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine т Ljubljani, 

dne 20. februarja 1932, 

II. No. 28978/1« 
Objava, 

' Občina Hotedršica, v srezu logaškem, Ço pobirala 
y letu 1932. naslednje občinske trošarine; 

a) od 100 1 vina Din 90—, 
b) od 100 1 vinskega mogta Djft Rjh-^ 

j à »d 1ÖÖ 1 e i a PJA Ш^Л 

č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerjai 
ruma in konjaka Din 6"—, 

d) od goveda nad 1 letom Din 15-—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 6-—, 
f) od prašičev Din 6-—, 
g) od drobnice Din 3—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20 • 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani» 
dne 18. februarja 1932 

II. No. 31136/1. 
Objava. 

Občina Hum, v srezu ptujskem, bo pobirala v le*11 

1932. naslednje občinske trošarine: 
a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 piva Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 4-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani» 

dne 20. februarja 1932. 

II. No. 3367/1. 
Objava. 

Občina Kapele, v srezu, brežiškem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. &a" 
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 125—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 125—, 
e) od 100 1 piva Din 100—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja»^ 

ruma in konjaka Din 10*—, f 
d) od goveda nad 1 letom Din 25—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 15—, 
f) od prašičev Din 10*—, 
g) od drobnice Din 5-—, 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljana 
dne 22. februarja 1932. 

II. No. 31199/1. 
Objava. 

Občina Krištanci, v srezu ljutomersko-radgonskem. 
bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem U8tu 

v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 
a) od 100 1 vina Din 60—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljublja01» 
dne 22. februarja 1932. 

a NO. 300/L ;. c« 

Objava. 
Občina Marija Gradec, v srezu laškem, bo Pobl{£« 

od dneva razglasitve v >Službenem listu« y letu V&<f 
naslednje občinske trošarine: • 

a) od 100 1 vina Din 150—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—y 
e) od 100 1 piva Din 100—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, zganja, 

ruma In konjaka Din 10—. 
Kraljevska baaska uprava Dravske banovine т 

4 d M 2^'&>№&№& 

HEerl* 
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П. No. 4540/1. 

Objava. 
Občina Mozirje-okolica, v srezu gornjegrajskem, bo 

Pobirala v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 
a) od .100 1 vina Din 100—, 
b) od IOC 1 vinskega mošta Din 100—, 
«) od 100 1 piva Din 50—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

Jmn'a in konjaka Din 10-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 18. februarja 1932, 

П. No. 30190/1. 

t,: Objava. 
Občina Negova* v srezu ljutomersko-radgonskem, bo 

Pobirala v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 
^ a) od 100 1 vina Din 50—, 

-^v-b) od 100 1 vinskega mošta Din 25"—, 
c) od 100 1 piva Din 30—, 

i..., Č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din 5-—, , 

d) od 100 1 sadnega mošta Din 10—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 20-—, • 
f) od goveda pod 1 letom Din 10'—, 

g) od prašičev Din 10—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 15"-—. 

•$raljev9ka banska uprava Dravske banovine т Ljubljani, 
dne 18. februarja 1932. 

y i . No. 3662/1. 

^ Objava. 
Občina Nova cerkev, v srezu celjskem, bo pobirala 

°d dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. 
Naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100*—, 

. «) od 100 1 piva Din 25—, 
Č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

t U j na in konjaka Din 6-—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 25-—t 

e) od goveda nad 1 letom Din 25-—, 
t) od. goveda pod 1 letom Din 15—, 
8) od prašičev Din 15"—, ' 
h) od drobnice Din 5-—, 

j _ i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din IB*—. 
r a lievska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 19. februarja 1932. 

•Ä^o. 1519/3. 

Objava. 
od Р^б*11* Orehoviea, v srezu novomegfcem, bo pobirala 
J* dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. 
^ P d n j e občinske trošarine: 
%:?») od 100 1 vina Din 100—, 
лј&&^, °<i hI stopnje alkohola Spirita, žganja, likerja, 
^ in konjaka Diu 5—, ' 

<j) od goveda nad 1 letom Din Б'—, 
4 od goveda pod 1 letom Din 8*— ,̂ 
d ) od prašičev Din 8—, . ' 

: £ . e ) od drobnice Din 3—- . . ^ 
^ f e ï s k f j j a n s k a nprava Dravske banorlatf * Ljuljani, 

4 

II. No. 5143/1. 

Objava. 
Občina Plač, v srezu mariborskem levi breg, bo 

pobirala od dneva razglasitve v >Službeuem4 listu« v lelu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 20-—, 
c) od 100 1 piva Din 30-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 22. februarja 1932. 

II. No. 2675/1. 
Objava. 

Občina Radomlje, v srezu Kamnik, bo pobirala o;l 
dneva razglasitve v >Službenem listut v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 150—, 
b) od 100 1 piva Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, liker] •., 

ruma in konjaka Din 6-—, 
č) od goveda nad 1 letom Din 15#—, 
d) od goveda pod 1 letom Din 5—« -' 
e) od prašičev Din 5-—, 
f) od drobnice Din 2-50, 

g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 25*—-. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 18. februarja 1932. 

II. No. 1025/1.. 
Objava. 

Občina Bigonce, v srezu Brežice, bo pobirala od 
dneva razglasitve v '»Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 80—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din '80—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljar.i, 
dne 20. februarja 1932. 

II. No. 30429/1. 
Objava. 

Občina Sp. Gasteraj, v srezu mariborskem levi bre % 
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« 
v letu 1932. naslednjo občinsko trošarino: 

od 100 1 vina Din 50—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 20. februarja 1932. ' " " 

II. No. 31400/L > 

Objava.N 

Občina Šikole, v srezu ptujskem, Ђо pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: ( 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 I vinskega mošta Din 80—, 
c) od 100 1 piva Din 60»-, 
č) od hI stopnje alkohola Spirita, žganja, likerja,1 

ruma in konjaka Din Б — . 
Era^|eTskaJbanska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
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II. No. 31181/1. 
Objava. 

Občina Trnovec-Sela, v srezu ptujskem, bo obirala 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 30—, 
c) od 100 1 piva Din 30—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 20. februarja 1932. 

II. No. 140/1. 
Objava. 

Občina Velika Dolina, v srezu krškem, bo pobirala 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 150—, 
b) od 100 1 piva Din 60—, 
yc) od hI stopnje alkohola špirita, Žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—, 
č) od goveda nad 1 letom Din 25-—, 
d) od goveda pod 1 letom Din 15—, 
e) od prašičev Din 15'"—< 
i) od drobnice Din 5"—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 18. februarja 1932. 

II. No. 2573/1. 
Objava. 

Občina Volčji potok, v srezu Kamnik, bo pobiram 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 piva Din 40. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 18. februarja 1932. 

II. No. 31521/1. 

Objava. 
Občina Zagorje, v srezu šmarsbem, bo pobirala oa 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: / 

a) od 100 1 vina Din 50*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,, 

ruma in konjaka Din 5;—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 24. februarja 1932, 

II. NO. 2390/1. 
Objava. 

Občina Zagradec, v srezu novomeškem, bo pobirala 
od dneva razglasitve v >Službenem listu« s letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: . 

a) od 100 1 vina Din 150—» 

17; kos * 

b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din 50—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 7—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 100-—., 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani» 
dne 18. februarja 1932. 

II. No. 4317/1. 

Objava. • Д-ï'J 

Občina Zbelovo, v srezu konjiškem, bo pobirala o»' 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. №''j 
slednje občinske trošarine: - -.;: 

a) od 100 1 vina Din 135"—, -••'',• 
b) od .100 1 vinskega mošta Din 50—; 
c) od 100 1 piva Din 40-—, ; . 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,. 

ruma in konj*ka Din 5-—, • 
d) od goveda nad 1 letom Din 15"—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10—, 
f) od prašičev Din 10—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine,v Ljubljani, 
dne 20'. februarja 1932. , 

H 

II. No. 3452/1. 
Objava. 

Občina Zgornji Tuhinj, v srezu Kamnik, bo pobira!^ 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu laos-, 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100'—, 
b) od 100 1 piva Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerjij 

ruma in konjaka Din 5—. -, 
Kraljevska banc's uprava Dravske banovine v Ljubljam > 

dne 20. februarja 1932. 
II. No. 3552/1. 

Objava. 
Občina Željne, v srezu Kočevje, bo pobirala oà. 

dneva razglasitve y »Službenem listu« v letu' 1932. »a" 
slednje občinske, trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, . 
b) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja»,, 

ruma in konjaka Din ' 5 — . . > ' 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v LjutyjaW« 

fine 20. februarja 1932. 

II. No. 29500/1. 

Objava. 
Občina Ziče, y srezu konjiškem, bo pobirala Ша. 

dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932îJ>%>^ 
slednje občinske trošarine: ' ~iM "' 

a) od 100 1 vina Din 100—, :••; 
b) od 100 1 vinskega mošta Din/25—, ' 
c) od 100 1 piva Din 100—, ' • . , . ' 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, li 

ruma in konjaka Din 6—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Lju 

dne 20. februarja 1932. ' : 

> ' ^ $ 

4 
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Izdaja kraljevska baneka uprava Dravske banovine; njen predstavnik in urednik: Pphar Robert v Ljubljani. 
• ЗЏака in zalaga; Tiakajrna >Me.rks£< s М«аЦадЦ Stè* E ï â f e ^ ^ P f m a x Ш.<Аа1ек'y, LJubljani. 



' V V i « û t t i U R A D 

•к 

"oätnina plačana v gotovini. 

K RAL J E V I NA 

Viö/Ljublj. 

J U G O S LAVI J A 

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

18. kos. V LJUBLJANI, dne б. marca 1932. Letnik I I I . 

•™- Obča univerzitetna uredba. 
"1°. Pravilnik in cenovnik za opravljanje analiz in drugih del 

za privatne stranke v ngrokemijske'm in pedološkem od
seku drž. kmetijskih poskusnih in konlrolnih postaj. 

V S E B I N A : 
214. Popravek k pravJlom га opravljanje praktičnega učitelj-

. skega- izpita. • . 

215. Objave o pobiranju občinskih trošarin v letu 1682.- - •••: 

Uredbe osrednje vlade. 

212. 

Na 09novi § 41. zakona o univerzah predpisujem po 
i,, fflûglasnosti predsednika ministrskega sveta 

občo univerzitetno uredbo.* 
PRVO POGLAVJE. 

Naloga in pravice univerz. 

Člen 1. 

. _ Univerze so najvišje prosvetne ustanove za 9trokov-
1 1 0 izobrazbo, obravnavanje znanoèti in gradnjo jugoslo-
•ftttâke narodne kulture. Univerze so avtonomna telesa 
ö vršijo v mejah zakona o univerzah svojo halogo po 
^°jih organih in pod neposrednim vrhovnim nadzor
o m ministra za prosveto (§1 . zakona o univerzah). 

. Člen 2. 

- Posebni nazivi se lahko podeljujejo univerzam s 
jraljevim ukazom na predlog ministra za prosveto (§ 3. 
^kona o univerzah). 

Člen 3. .,. 

V zasebnopravnem pogledu so univerze pravne osebe. 

. . . . - : С16П 4. 

ba P n ^ v : e r z e smejo sprejemati darila z darilnimi pogod-
^ a * i med Živimi in z volili (obdaritve po poslednji 
. ^ O - O sprejetju daril in volil odloča univerzitetni senati 

'Л'•* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
^ d e c e m b r a 1931., št. 291/XCV/702. — Upoštevani so 
f^V-Popravki, objavljeni v • »Službenih, novinahc z; dne 
°> iaauàrja 1932, št.'22/X/70, ' ' 

Ce gre za darilo ali volilo poedinim fakultetam ali 
njih zavodom^ zasliši univerzitetni senat pred,-končno 
odločbo o sprejemu ali odklonitvi dotični fakultetni svet. 

Ce univerzitetni senat darilo odkloni, mora -to, od
klonitev utemeljiti. Zoper take odločbe univerzitetnega 
senata se sme v 15 dneh po priobčitvi pritožiti na uni
verzitetni svet oni fakultetni svet, kogar se daritev tiče. 

Univerzitetni senat sme sprejema'i za univerzo dedi
ščino samo s popisom imovino. 

Ustanovni akt kakor tudi pravi-a za, vse ustanove 
(zadužbine) univerz ali poedinih fal.ultet in njih odse
kov odobruje na predlog univerzitetnega senata minister 
za prosveto kot ustanovno (zadužbinsko) nadzorstveno 
oblastvo [drugi odstavek § 6. zakona o ustanovah (za-
dužbinah)].* 

Ustanove (zadužbine) in fonde univerz upravlja uni
verzitetna uprava in nadzira vso njih imovino (§ 23., 
drugi odstavek, točka 3.,' zakona o univerzah), razen če 
je s samim ustanovnim aktom ali s pravili odrejeno 
drugače. 

Ce je namenjena ustanova (zadužbina) fakulteti ali 
je namenjena samo enemu odseku fakultete ali kakšni 
univerzitetni ustanovi, se smatra, da je učinjena usta
nova (zadužbina, fond, zavod) univerzi, in sicer tako, da 
je univerza zavezana, uporabljati dohodke teh ustanov 
(zadužbin) samo v korist dotične fakultete, odseka ali 
ustanove. . , 

Člen 5. . • . 
Univerzo kot pravno osebo, kolikor gre za uprav

ljanje njene imovine, predstavlja rektor, ki se ravna 
po odločbah univerzitetne uprave. 

Člen 6. 

Univerzitetna uprava more za vsako univerzo ali za 
poedine fakultete s pravnimi posli pridobivati ali odsva-
jati premično in nepremično imovino ali jo dajati v ročno 
zastavo ali v hipoteko (občo ali osebno zastavo). Imovina, 
ki naj služi namenom ene fakultete; ie ne sme odsvöjjiti 
brez pristanka dotičnoga fakultetnega, sveta. 

•»Službeni Usk š t 178/28 iz L 19o0.. 
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Ti pravni posli so obvezni za univerzo, odnosno za 
fakulteto, če listine podpiše in nanje pritisne univerzi
tetni pečat rektor univerze ali njegov namestnik (§ 9. 
zakona o univerzah). Ce gre za nepremično imovino ali 
če presega zadolžitev vrednost 100.000 dinarjev, je po
trebna tudi odobritev ministra za prosveto. 

Člen-7« 

Premična ali nepremična univerzitetna imovina se 
sme na predlog univerzitetne uprave in po odobritvi 
ministra za prosveto odsvojiti z daritvijo edino v korist 
domače univerze ali posebne fakultete. 

Člen 8. 

univerze se vzdržujejo iz državnega proračuna. 
Predlog razhodkov za univerzitetne potrebe sestav

lja univerzitetna "uprava po predlogu fakultetnih svetov 
in ga predlaga v določenem roku ministru za prosveto. 

Predlog razhodkov posebnih fakultet sestavlja do
tični fakultetni svet in ga predlaga ministru za prosveto 
po univerzitetni upravi beograjske univerze. 

Clan 9. 

Rektor, odnosno dekan posebne fakultete mora pred
ložiti ob koncu vsakega šolskega leta ministru za pro
sveto kot vrhovnemu nadzorstvenemu oblastvu poročilo 
o delovanju, stanju in potrebah univerze, odnosno 
fakultete. 

Člen 10. 

Univerzitetna oblastva stopajo v zunanji stik s po-
edlnci in z oblastvi izven sestava te univerze po rektorju, 
jfosebne fakultete pa po svojih dekanih. 

Člen IL 

Univerza ima svoj pečat, ki ga je pritisniti na vse 
listine, ki jih izdaja univerza. Pečat je okrogle oblike in 
ima v sredini državni grb, okoli grba pa naziv univerze 
v cirilici in latinici. 

Člen 12. 

Fakultete, ki so sestavni del univerze, niso pravne 
osebe. „ 

Fakultete, odseki, zavodi ali stolice, osnovane iz 
volil, daril ali fondov,, se lahko imenujejo z imeni svojih 
ustanoviteljev (§ 2., drugi odstavek, zakona o univerzah). 

Za podelitev teh nazivov veljajo predpisi člena 2. 
te uredbe. 

Člen 13. 

' Vsaka fakulteta ima svoj pečat 
Pečat je okrogel in ima v sredini državni gro, 

okoli grba pa naziv univerze in fakultete v cirilici in 
latinici. 

Službeno dopisovanje z osebami in oblastvi izven 
fakultete se vrši vedno preko rektorata. : 

Cleo 14 

V znanstvenem in učnem pogledu ee upravljajo 
fakultete po svojih posebnih uredbah. 

Fakultetne uredbe predpisujejo: kako so poedine 
Ingiunto urejene, ali se delijo poedine fakultete да 

odseke ali skupine in na katere, kateri predmeti se 
predavajo na njih kot glavni in kateri kot stranski, kako 
se porazdele ti predmeti glede slušanja in opravljanja 
izpitov, načrte, kako je izvajati pouk na fakultetah, pra
vila o izpitih, predpise o promocijah, prehodne odredbe 
za slušatelje in doktorske kandidate itd. 

Fakultetne uredbe morajo imeti iste predpise &* 
vse istoimenske fakultete glede vpisovanja slušateljev, 
prijav za izpite, izpitnih skupin, izpitnega reda in diplonJ" 
skih izpitov, doktorskih kurzov in ocen neglede na to» 
ali so jim stolice in predmeti povsem istovetni. 

DRUGO POGLAVJE. 

Univerzitetna oblastva. 

Člen 15. 

Univerzitetna oblastva so: 1. rektor univerze, 2. der 
kan fakultete, 3. univerzitetni svet, 4. univerzitetni senat 
5. univerzitetna uprava, 6. fakultetni svet, 7. nižje in višje 
disciplinsko sodišče in 8. sodišče za slušatelje. 

1. Rektor. 

Člen 16. 
Rektorja voli ob koncu šolskega leta univerzitetni 

svet izmed svojih članov za dve leti. O rektorjevi izvo* 
litvT je obvestiti ministra za prosveto. 

Rektor nastopi dolžnost ob pričetku šolskega leta« 
Če se izprazni rektorjevo mesto med šolskim letom, ee 

mora najkesneje v 15 dneh izvoliti drug rektor. Tak|* 
izvoljeni rektor nastopi dolžnost takoj po izvršeni izv*" 
litvi in opravljeni prisegi, njegova dvoletna izvolitev Pa 

se šteje od pričetka prihodnjega šolskega leta. 
En profesor sme biti izvoljen za rektorja najve| 

trikrat zaporedoma. Če pa se izvoli rektor tako drug$ 
ali tretjič, sme zahtevati prorektor, da izvoli svet v-fcr 
seji tudi prorektor ja. 

Rektor lahko poda ostavko, toda univerzitetni sv?* 
ni da bi jo moral uvažiti. Rektorske dolžnosti rektor n? 
sme zapustiti, dokler pe njegova ostavka ne sprejme. G? 
rektor oboli ali je na odsotstvu, ga nadomešča prorekw» 
če pa tudi ta oboli ali je na odsotstvu, nadomešča rektotf 
ja po letih državne službe najstarejši dekan (§ 9., 6e|Ty 
odstavek, zakona o univerzah). *. 

Člen 17. ..-.,; '-'i 

Rektor kot predstavnik univerze skrbi za tekoA8 

posle univerze. V njegovo pristojnost spada tudi reševanj? 
vseh onih administrativnih predmetov, ki se tičejo celò«*? 
univerze in niso posebej dodeljeni v pristojnost drugem]1 

univerzitetnemu oblastvu. 
Rektor določa dnevni red sejam univerzitetnej* 

senata in univerzitetnega sveta, jih sklicuje, jim Vx 

seduje in vodi njih delo po veljavnih predpisih. Re^îf 
hrani univerzitetni pečat in izdaja listine, odpbmje '$% 
tel jem odsotstvo v mejah zakona. Vodi o danih, odsotslw 
evidenco ob lastni odgovornosti. Skrbi za vzdrževaflJ 
reda v vseh univerzitetnih prostorih, vodi nadzore^ 
nad vsemi univerzitetnimi zavodi,*seminarji, 1ађ 0 ^. 
tariji itd. kakor, tudi nad tem, da ftfie učitelji $ # * * 
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dolžnosti, in izdaja za to potrebne odredbe. Ima disciplin
sko oblast nad administrativnim osebjem. Ob koncu vsa
kega šolskega leta predloži rektor ministru za prosveto 
Poročilo o delu, stanju in potrebah univerze. To poročilo 
S e priobči predhodno univerzitetnemu senatu. 

2. Dekani fakultet. 

Člen 18. 

Na čelu vsake fakultete stoji dekan (fakultetni stare
šina), ki ga izvoli za leto dni dotični fakultetni svet izmed 
bednih profesorjev. V ta namen mora sklicati dekan sejo 
fakultetnega sveta v mesecu juniju. O izvolitvi novega 
dekana je pismeno obvestiti rektorja, ki obvesti o tem 
^lustra za prosveto. Izvoljeni dekan nastopi dolžnost ob 
Pfičetku šolskega leta. Njegov predhodnik postane pro
dekan. Ce se izprazni med letom dekanovo ali prodeka-

' n°vo mesto, je sklicati sejo fakultetnega sveta v 15 dneh, 
"a se izvoli dekan ali prodekan. Izvoljeni nastopi dolž
nost takoj po končani volitvi. 

En profesor sme biti voljen za dekana največ trikrat 
sporedoma. V tem primeru pa sme prodekan že ob 
drugi volitvi zahtevati, naj se izvoli kdo drug na nje-
eovo mesto. 

Dekan poda lahko ostavko, toda je fakultetnemu 
8vetu ni treba uvažiti. Dekan ne more zapustiti svoje 
dekanske dolžnosti, dokler se mu ostavka ne uvaži. Ce 

s fekan oboli ali je na odsotstvu, ga nadomešča prodekan, 
'•"•Ш Pa tudi ta oboli ali je na odsotstvu, nadomešča dekana 

W letih državne službe najstarejši redni profesor iste 
J&ultete 

Člen'19. 

Dekan vodi fakulteto, opravlja tekoče posle in skrbi 
Z a pouk in izpite na fakulteti. O svojih odločbah po važ
nejših predmetih, ki ne spadajo v pristojnost fakultet
nega sveta^ poroča dekan fakultetnemu svetu pri prihod
ki seji. 

t Dekan opravlja v glavnem te-le posle: hrani fakul
tetni pečat, skrbi za to, da se popolnijo poedina učitelj-
8*a mesta o pravem času, da se ob bolezni ali drugem 
*adržku pri poedinem učitelju dobi nadomestnik; skrbi, 
- a 8 e pravilno vršijo zakonski in drugi predpisi, pri-
?°^uJe pa rektorju morebitne ovire v tem pogledu; pre-
^kuga prošnje slušateljev za vpis, jih vpisuje, vodi nad-
^stvo nad pravilnim izvrševanjem učnih in disciplin
skih predpisov s strani slušateljev in podaja v tem 
Pogledu predloge pristojnim oblastvom in sam uporablja 
Jwsciplinsko uredbo; preizkuša prošnje slušateljev za 
npendije in podpore in jih vroča s svojim mnenjem rek-

jPfltt; pazi, da vrši učno osebje točno svoje dolžnosti po 
ustanovljenem razporedu predavanj in vaj in podaja 
P edIoge za izpremembo tega razporeda; sestavlja pred-
°ge ta izpraševalne komisije in preizkuša prošnje sluša-

4 a ' d a s e i*m d o v o l i 0P r a v4a°Je izpita; postavlja sam 
«toe izpraševalnih komisij, če je kakšen član zbog 

J ^ z n i ali drugače zadržan, prisostvovati izpitu; zbira 
**°d&tke za sestavo proračunskega predloga fakultete, 
Poseduje sejam fakultetnega sveta in izvršuje njegove 
JPePe. Ob koncu vsakega šolskega leta poda dekan unl-
j£*«itetnemu senatu v dvojniku poročilo o delu; stanju 

^Potrebah svoje fakultete. En izvod tega poročila pri-
T*fl rekter svojemu letnemu poročilu za ministra za.pro-
^"° (S 0, zakona Q aniverzah)^ ~" 

367 

3. Univerzitetni svet. 

Člen 20. 
Univerzitetni svet sestavljajo: rektor kot predsednik 

in vsi redni profesorji kot člani. 

Člen 21. 
Univerzitetni svet vrši te-le posle; 1. voli rektorja 

in ppslovodjo sveta, po potrebi tudi prorektorja; 2. pre
tresa, sprejema ali odklanja izvolitve rednih in izrednih 
profesorjev, izvršene v fakultetnih svetih; 3. predlaga 
ministru za prosveto odstranitev rednih ali izrednih 
profesorjev z univerze; a) če so tako oslabeli, da ne 
morejo svoje dolžnosti stalno vršiti, kar se mora ugo
toviti z zdravniškim komisijskim pregledom, b) če so se 
s svojim vedenjem onemogočili v moralnem in socialnem 
pogledu; 4. podaja mnenje o vseh predmetih, ki mu jih 
predloži univerzitetni senat; 5. voli izmed rednih pro
fesorjev pet članov in dva namestnika v nižje disciplin
sko sodišče za učitelje in 6. rešuje po vseh vprašanjih, 
ki spadajo v njegovo pristojnost po zakonu o univerzah 
in po tej uredbi. 

Člen 22. ' , 
Univerzitetni svet je sklepčen samo, če je v njegovi 

sredini več kot polovica skupnega števila članov. Za pol-
noveljavni sklep je potrebna večina glasov prisotnih 
članov. Ce se pozivajo in volijo novi profesorji,'nadalje 
v primerih člena 120. te uredbe veljajo sklepi, če sta 
navzočni pri seji najmanj dve tretjini članov sveta in 
če se sklenejo z absolutno večino glasov skupnega števila 
vseh članov sveta (§ 11., tretji odstavek, in § 25., drugi 
odstavek, točka b), zakona o univerzah), 

Člen 23. i 
Seje univerzitetnega sveta sklicuje po potrebi rektor. 
Ce zahteva ena četrtina sveta ali univerzitetni senat 

ali fakultetni svet, naj se skliče univerzitetni svet, in 
naznani obenem predmet, o katerem naj se razpravlja 
po § 11., točkah 2. do 5.,̂  zakona o univerzah, mora skli
cati rektor svet najkesneje v desetih dneh, ko se mu 
predlog poda. 

Člen 24. 
Rektor določa dnevni red sejam univerzitetnega 

sveta; ta se mora priobčiti članom univerzitetnega sveta 
vsaj dva dni pred sestankom seje. Dnevni red se ne sme 
izpremeniti, razen ce sklene univerzitetni svet, naj se 
poedine točke dnevnega reda izpremene ali do prihod
nje se je odlože. 

Poročilo komisij, referati in samostojni predlogi 
članov univerzitetnega sveta in fakultetnih svetov se 
lahko prijavijo rektorju tudi pred gorenjim rokom dveh 
dni, da se prouče v univerzitetnem senatu in postavijo 
eventualno po sklepu univerzitetnega senata na dnev
ni red. s 

Rektor postavi na dnevni red poedine predloge po 
vrsti, kakor so mu dospeli, razen če smatra, da je drug 
predlog ali predmet nujnejši. Oni predlogi, ki niso bili 
rešeni pri seji, za katero so bili postavljeni na dnevni 
red, pridejo v prihodnji seji prvi na vrsto za nujnimi 
poslovnimi predmeti. 

Člen 25. 
Sejam iiniverzitetnega sveta predseduje rektor ali 

njegov, namestnik, ч 
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Vsak član univerzitetnega sveta mora prihajati k 
sejam- univerzitetnega sveta in ostajati pri sejah do 
konca; neprihod k seji more opravičiti član sveta samo 
z. boleznijo ali nujnim državnim ali neodložnim zaseb
nim poslom. 

Ce izostane član univerzitetnega sveta od dveh ali 
treh sej ali če vobče pogosteje izostaja in teh izostankov 
ne opraviči, mora pozvati rektor takega člana, naj pri
haja k зејат; če ostane ta poziv brez uspeha, mora 
rektor predlagati, naj se uvede disciplinsko postopanje. 
Ta obveznost, prihajati k sejam sveta, ni absolutna za 
člane posebnih fakultet. 

Člen 26. 
Ko ugotovi rektor kot predsednik univerzitetnega 

sveta, da je zbranih zadosti članov za sklepanje, se pre
čita zapisnik o prejšnji seji. Pripombe k zapisniku smejo 
podati samo oni, ki so prisostvovali seji, in se morajo 
omejiti na ugotavljanje točnosti in popolnosti zapisnika. 
Ko so zapisnik odobri, naznani rektor, ali so se in kako 
so se izvršili sklepi prejšnje seje univerzitetnega sveta. 

Člen 27. 
Predsednik daje pri pretresanju besedo po vrsti, 

kakor so se poedinci prijavili. Oni član sveta, ki je podal 
predlog ali ki je bil poročevalec o predmetu, ima pravico, 
govoriti poslednji. 

Ce bi se oddaljil poedini govornik od razpravnega 
predmeta ali če rabi nedopustne in žaljive izraze, ga 
mora predsednik opomniti' in opozoriti, naj. se drži raz
pravnega predmeta; če tudi to ne koristi, mu mora 
odvzeti besedo. Tak govornik ima pravico, zahtevati 
sklep univerzitetnega sveta, ki se mu mora pokoriti. 
Ce se ne vede član univerzitetnega sveta pri seji dostoj
no ali Če moti s svojim postopanjem tek razprave, ga 
mora predsednik opomniti; če bi pa -tudi to ne pomagalo, 
ga mora predsednik pozvati k redu; če bi pa član sveta, 
ki je ponovno bil pozvan k redu, nadalje motil pravilno 
delo, mora predlagati predsednik univerzitetnemu svetu, 
naj se tak član odstrani iz seje. _ . 

Člen 28. 

O podanem predlogu se glasuje šele, Če univerzitetni 
svet sklene, da je razprava zaključena in dovršena; 
predlog, naj še zaključi lista govornikov, sme podati 
predsednik ali vsak član pri sami ražpTavi. Predsedniku 
gre pravica, da formulira vprašanje, o katerem naj se 
glasuje. Glasovanje je javno ali tajno. Javno glasovanje 
se vrši z vzklikom, vstajaje in sede ali imenoma. Imeno
ma se glasuje, če to zahteva ena četrtina prisotnih članov. 

Tajno glasovanje je samo, imensko. Glasovanje je 
tajno, kadarkoli to zahteva ena četrtma prisotnih članov. 
Tajno se glasuje z listki. Predsednik določi dva člana za 
štetje glasov in ta sprejemata listke od vseh prisotnih 
članov sveta in jih izročata predsedniku, ki jih takoj 
prečita, brojilca in poslovodja pa zapisujejo izid ̂ glaso
vanja, ki ga predsednik razglasi. . ! , . ' . . 

Vsak član sveta se mora udeležiti glasovanja in gla
sovati za' aH zoper, razen v primerih člena240.teuredbe. 

' ' '.' ''. " 7 " ; Člen 29. .; ... .'._-. 

' ••= Ločeno-mnenje se mora;prijaviti v isti seji in-takoj 
v zapisniku o tej seji obrazložiti. Ločena mnenja, ki se 
niso priobčila-pravilno in рјодоеавћр, se ne ujgoSteyaJo. 

Člen 30. 

Sejni zapisnik mora navajati imena prisotnih-tn 

odsotnih članov. Odsotni člani morajo po možnosti vna
prej javiti vzrok svojemu neprihodu, kar se. zapiše*^ 
zapisnik. Predsednik ugotovi osnovanost vzroka nepri
hodu k tej seji; če spozna, da neprihod ni opravičen, 
postopa po predpisu člena 25. te uredbe. V zapisnik 3e 

vzeti glavno razpravno vsebino, podane predloge.iri stor
jene sklepe z označbo števila glasov za vsak storjeni 
sklep in zoper njega. 

Izčrpno vsebino predlogov in razlogov je Vzeti v 
zapisnik samo pri zelo važnih sklepih, zlasti pa pri onih, 
o katerih so se podala ločena mnenja. 

Zapisnik sveta podpisujeta rektor in poslovodja. 
Pri prvi prihodnji seji* takoj po čitanju zapisnika ° 
prejšnji seji, imajo člani pravico podajati k zapisniku 
pripombe, ki jih svet s sklepom uvaži ali ne. Nihče ne 
more naknadno podajati pripomb k zaoisniku, ki se j e 

že odobril. 

Člen 31. 

Rektor izvršuje sKlepe univerzitetnega sveta. •• 

Člen 32. 

Poslovodjo univerzitetnega sveta volj ob koncu vsa
kega šolskega leta univerzitetni svet izmed svojih članov 
za prihodnje šolsko leto. ' 

Prvič izvoljeni mora to dolžnost sprejeti. Poslovodja 
poda lahko ostavko, toda univerzitetnemu svetu je oi 
treba sprejeti in poslovodja ne more zapustiti svoje dolž- ; : 
nosti, dokler, ga svet ne razreši. Ce poslovodja oboli. a№;j> 
je drugače zadržan, vrši njegovo dolžnost za dotično-«ejöpF 
član sveta, ki ga določi predsednik sveta. 

4. Univerzitetni senat. 

Člen 33. 
sì V1 

Univerzitetni senat sestavljajo: rektor kot pred? , 
sednik, prorektor, dekani in prodekani vseh fakultet 
kot člani; , 'ч';'" 

Po potrebi sme odločiti univerzitetni senat, da se 
pozovejo ob reševanju izvestnih vprašanj v njegovo spe
dino kpoedinim sejam zaradi posvetovanja tudi drugi 
predstavniki poedinih fakultet izmed rednih profesorjev, 
ki jih fakultetni svet za to posebej izvoli. Takih pred
stavnikov poedinih fakultet smeta biti največ po dva z8 ' 
vsako fakulteto. 

Člen 34 

Univerzitetni senat vrši te-le posle;"!, se-posvetuje 
o letnih poročilih rektorja in dekanov (»"delu in stanju; 

' poedinih fakultet; 2. se posvetuje o vseh vprašanjih, Џ*. 
se tičejo vse univerze in ki. mu jih predlaga rektor a^t 
univerzitetna uprava ali minister za prosv.eto;.3. pripravi" 
predlog o pravilih za dajanje drzavïïe ppcjpore aironi^*' 
riim, toda vrednim učencem; 4. določaj diocip^nšjl^ ' 
tožilca in preiskovalca za nižje Ш višje disciplinsko';B°,4T 
šče; 5. voli izmed rednih profesorjev tri člane, .în,A$-, 
namestnika v sodišče za slušatelje; 6. ,vj>li uniyerz^t^W: 
nega tajnika in upravnika umverzitefee )т}Џш$ 
7. podaja ministru zà pr osveto ha zahtevaj je raneujtyj? 
tolmačenju in eventualni potrebi izpremejtnb in Д ^ « / 
nitev zakona o univerzah, obče univer^t^tnë .urf l$t$i W r 

Poedinih fakuitetnüi uredj)] 8. gretresa Jft egrejej 
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odklanja izvolitev docentov, lektorjev, univerzitetnih 
učiteljev, honorarnih profesorjev in honorarnih učiteljev, 
'asistentov in tehničnega osebja, ki ima položaj docentov 
•a asistentov; 9. pretresa, sprejema ali odklanja izvoli
tev častnih doktorjev, ki mu jih predlagajo poedini 
fakultetni sveti in 10. sklepa o vseh vprašanjih, ki so 
"mu dana v pristojnost po zakonu o univerzah in po tej' 
-»redni. 

Člen 35. 
Seje .univerzitetne^ senata sklicuje rektor. Če zahte

va- najmanj ena četrtina ' članov univerzitetnega senata 
aH fakultetni svet ali minister za. prosveto, naj se skliče 
•univerzitetni senat, in označi obenem predmet, o kate
rem se naj razpravlja, mora sklicati • rektor sestanek 
•Bajkesneje v 8 dneh, kar je zahtevo prejel. 

Člen 36. ' ' ' 

Univerzitetni senat je sklepčen, če so pri seji pri
s t n e najmanj tri četrtine skupnega števila članov, pri 
cerner se ne štejejo predstavniki poedinih fakultet (člen 
f3. drugi odstavek, te uredbe). Za polnoveljaven sklep 
Je potrebna absolutna večina glasov prisotnega števila 
članov. Dolžnost tajnika univerzitetnega senata vrši 

'... univerzitetni tajnik. 

r ' ' ' Cleu 37. . .. . . 

$&'-• Zà'določanje dnevnega reda univerzitetnega senata, 
^Podajanje predlogov, voditev razprave, podajanje loče-

q^ih mnenj, sklicevanje in prišostvovanje članov senata 
fejam, veljajo analogno predpisi členov 24. do 31. te 
%edbe. ' ' ' ' -

Člen 3& « 

Sklepe univerzitetnih, senatov izvršuje rektor. Rektor 
8 l ne začasno ustaviti izvršitev sklepov univerzitetnega 
?enata, razen volitev, če spozna, da nasprotujejo zakonu 
jû interesom univerze. V tem primeru mora sklicati naj-
«esnje v 5 dneh po storjenem sklepu iznova sejo univer
zitetnega senata. Ob sporu med senatom in rektorjem 
°dloČa končno univerzitetni svet. 
_̂ k Oni sklepi, katere morajo odobriti pristojna vigja 
$P'astva, se predlože tem oblastvom takoj.z, obrazlože-
^Ш predlogom, in ločenimi ihnenji, če jih je kaj. 

''"'• ; ; 5. Univerzitetna uprava. 

• Člen 39. 

•̂ i-.. Univerzitetno,, upravo sestavljajo: rektor kot pred-
Sfpnili in dekani ',ysj$v..fakultet kot člani. : 

":ii>- Clen 40. 

ù» ;^niverzïtefrifl îtiprava vrši" te-le posle: 1.. ugotavlja 
s^| redlpgih,; Sfffiultetnih svetov načrt, letnega proračuna 
' ђ Г | е ^ 5 . ' 2. 'razporeja vsote, ki pripadajo univerzi po 
Е^а.би'пц ià so določene, v globalnem znesku za vso 
ш ! ^ " ' 1 ^ upravlja ustanove (zadiižbine) ' in fonde 
^ ' д а 7 i h nadzira vso njeno imovino; 4. odloča po 
| E ^ » à t u ^ i pravilih, katerim .učencem se naj da državna 
^ f f l i {& ppipofa)' ђ. skrpi, za zgradbe in prostore, po-
teT^|-?a, pc^k in Vazne.zavo^e; 6. predlaga ministru 
^^J*VeW;aa^ih'istrativno 'in tehnično osebje univerze, 

^ОВД: ̂ t b Üi ^iàtòjén umVeižitetni .senata 7, podaja 

3G9 

mnenje ministru za prosveto o odsotstvu učiteljem, dalj
šem od deset dni, po predhodno dobljenem mnenju, 
fakultetnih svetov; 8. določa nagrade učnemu (pogod
benemu in honorarnemu), pomožnemu, administrativne
mu in tehničnemu osebju v mejah določenih proračun
skih sredstev; 9. voli po predlogu fakultetnega sveta 
asistente-dnevničarje in jim določa prejemke; 10. izbira 
in postavlja služitelje; 11. sklepa o vseh drugih vpraša
njih, ki so mu dana v pristojnost po zakonih in uredbah. 

Člen 41. • ' i 

Seje uprave sklicuje rektor sam ali na obrazložen 
predlog dveh članov .uprave. Rektor ni dolžan dnevnega 
reda za seje univerzitetne uprave predhodno Driobčevati. 

člen 42. 

Uprava sklepa polnoveljavno, če Je-prisotna abso
lutna večina članov. Njeni sklepi so veljavni, če so stor
jeni z absolutno večino-glasov od skupnega števila vseh 
članov. 

Dolžnost tajnika univerzitetne uprave vrši tajnik 
univerze. 

Člen 43: 

Za določanje dnevnega reda univerzitetne uprave, 
podajanje predlogov, voditev razprave, podajanje loče
nih mnenj, sestavljanje zapisnika in prišostvovanje sejam 
veljajo analogno predpisi členov 37. in 38. te uredbe; 
toda spori, ki nastanejo med ..rektorjem in univerzitetno 
upravo, se morajo, analogno členu "38. te uredbe* pred
ložiti, v rešitev univerzitetnemu senatu.. 

6. Fakultetni svet. > . .-.,•• 

Člen 44. 

Vsi redni in izredni profesorji ene,fakultete sestav
ljajo svet te fakultete. Predsednik fakultetnega sveta je 
dekan. Poslovodja je po činu najmlajši izredni profesor. 

• Člen 45. ' 

Fakultetni sveti si volijo dekana in po potrebi pro
dekana (§ 10. zakona o univerzah)' in opravljajo mimo 
tega te-le posle: 1. sestavljajo program in razpored pre
davanj za vsak semester.; 2.. skrbe, za popolnjevanje 
izpraznjenih'stolić ih, če treba, za nadoinestovanje odsot
nih in bolnih učiteljev; 3. volijo "in z obrazložbo pred
lagajo univerzitetnemu senatu redne in, izredne profesorja 
in ostale učitelje (§ 14., drugi odstavek, točka 4.,/zakojia 
o univerzah); 4. odločajo o prijavah članov, akademij 
zna'nôsti in drugih strokovnjakov izven učiteljskega zbora, 
ki bi'želeli predavati '(§"38., drugi odstavek, zakona'.',p 
univerzah); 5.' odločajo, o prijavah profesorjev, ki žele-
prirediti druga predavanja , izven; .svojega .predmeta; 
6. predlagajo univerzitetnemu senatu, da.ppdeli univerza 
za znanost zaslužnim osebam naslov Častnega «doktorja;, 
7. predlagajo univerzitetnemu senatu tolmačenja, izpr«?-' 
membe ali dopolnitve v fakultetnih uredbah; 8. odločajo 
o vračunanju semestrov slušateljem ob izrednih prilikah; 
9. odločajo o priznanju, diplom^tujih.ifakultet po, pred
pisih zakona o nostrificiranju diplom; 10. odtočajo o 
razporedu izpitov in..p sestavi izprR|e,yalnih. .kpmisji; 
11. podajajo mnenja o odsotstvih, za ' katera prosijo 
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učitelji v kateremkoli primeru za dalj kot deset dni; 
12. sestavljajo predloge proračuna za svojo fakulteto; 
13. volijo svoje administrativno, tehnično in pomožno 
učno osebje; 14. podajajo strokovna mnenja, če jih od njih 
zahteva univerzitetni senat, ali v primerih, določenih s 
poedinimi zakoni, in 16. sklepajo o vseh drugih vpraša
njih, ki so jim dana v pristojnost po zakonu o univerzah, 
tej uredbi ali fakultetnih uredbah. 

Člen 46. 

Seje fakultetnega sveta sklicuje po potrebi dekan. 
Če zahteva ena četrtina članov fakultetnega sveta, naj 
se skliče seja fakultetnega sveta, mora dekan najkesneje 
y desetih dneh od vročenega predloga sklicati sejo. 

Člen 47. 

. Fakultetni svet je sklepčen, če je prisotna absolutna 
večina skupnega števila članov sveta. Sklepi sveta so 
veljavni, če so storjeni z absolutno večino glasov prisot
nih profesorjev. Če se volijo redni profesorji, nimajo 
izredni profesorji pravice glasovati. 

člen 48. 

• Univerzitetni docenti se udeležujejo dela fakultet
nega sveta, nimajo pa pravice glasovati pri sklepanju. 

Pogodbene in honorarne profesorje, honorarne uči
telje, učitelje veščin, lektorje, privatne docente kakor 
tudi profesorje in docente drugih fakultet, ki so jim 
poverjena predavanja tudi na tej fakulteti, sme pozvati 
dekan k seji fakultetnega sveta, in to samo, če je potreb
no, da jih zasliši fakultetni svet v vprašanjih znanosti, 
ki jo oni predavajo; nimajo pa glasovalne pravice. 

člen 49. 
Za določanje dnevnega reda sejam fakultetnega sveta, 

podajanje predlogov, voditev razprave, podajanje loče
nega mnenja, sestavljanje zapisnika in prisostvovanje 
članov sveta sejam itd. veljajo analogno predpisi členov 
37. in 38. te uredbe, samo da je predlagati, analogno 
členu 38. te uredbe, spore, ki nastanejo med dekanom in 
fakultetnim svetom, v rešitev univerzitetnemu senatu. 

Člen 50. 

če nima fakultetni svet v svojem sestavu vsaj treh 
rednih profesorjev s svoje fakultete, odredi univerzitetni 
senat tri po stroki najbližje redne profesorje z drugih 
fakultet, ki vrše skupaj s profesorji in učitelji fakultete 
polnoveljavno vse dolžnosti Članov fakultetnega sveta. 
To'stanje traja, dokler se ne poveča število rednih pro
fesorjev. Izvoljeni profesorji morajo sprejeti te dolžnosti. 

S tem ne izgube ostala fakultetna oblastva svojih 
funkcij. 
' ' ' » 

Člen 51. 
- Posebni fakulteti v Skoplju In SUDOHC! sla pođ ne

posrednim vrhovnim nadzorstvom ministra za prosveto, 
če s to uredbo ni predpisano drugače. 

Njiju oblastva BO: 1. fakultetni dekan; 2. fakultetni 
evet in 3-sodišče za slušatelje, 

Člen 52. 
1 Dekan posebne fakultete mora vršiti mimo rednih 

dolžnosti tudi rektorske funkcije, če zahteva to njegov 
položaj starešine posebnega telesa. 

Člen 53. 

Fakultetni svet vrši vse funkcije, ki se tičejo fakul
tete, in to funkcije, ki jih drugače vrši univerzitetna 
uprava, kakor tudi funkcije univerzitetnega senata. 
Zlasti opravlja te-le posle: 1. predlaga letne proračune 
svoje fakultete in razporeja vsote, ki pripadajo fakulteti 
po proračunu; 2. sklepa po predpisanih pravilih, kate
rim učencem naj se da državna ali druga podpora» 
3. skrbi za zgradbe in prostore, ki so potrebni za pouk 
in razne zavode; 4. voli in predlaga ministru za prosveto 
pisarniško osebje; 5. podaja ministru za prosveto mnenje 
o učiteljskih odsotstvih, daljših od deset dni; 6. odreja . 
nagrade pomožnemu, učnemu in strokovnemu osebju; 
7. sestavlja program in razpored predavanj za vsak 
semester; 8. skrbi za popolnjevanje izpraznjenih stolić 
in, če treba, za nadomeščanje bolnih in odsotnih učite* 
ljev; 9. voli in prediaga z obrazložbo univerzitetnemu 
svetu beograjske univerze redne in izredne profesorje; 
10. voli ostalo učno in strokovno osebje; 11. odloča ° 
prijavah članov akademij znanosti in drugih strokov
njakov izven učiteljskega zbora, ki žele prirediti preda
vanja; 12. odloča o prijavah profesorjev, ki žele prirediti 
druga predavanja izven svojih predmetov; 13. odloča P 
vračunanju semestrov slušateljem ob izrednih prilikah» 
14. odloča o razporedu izpitov in o sestavi izpraševal-, ; 
nih komisij. , 

• Za delo fakultetnega sveta teh fakultet veljajo va|f ' 
predpisi, ki veljajo sicer za delo ostalih fakultetnih 
svetov, če s to uredbo ni predpisano drugače. Spori, k*' 
nastanejo analogno členom 38., 43. in 49. te uredbe me<l 
dekanom in fakultetnim svetom, se vročajo v rešitev 
univerzitetni upravi univerze v Beogradu. 

Člen 54. 

člani univerzitetnega sveta s teh fakultet se štejejo» 
če prisostvujejo sejam sveta, ko se ugotavlja kvorum> 
če so na dnevnem redu, mimo ostalih, tudi vprašanja» 
ki se tičejo samo katere teh dveh fakultet (volitev učite
ljev in dr.), gre prisotnim profesorjem dotične fakultete 
povračilo rednih potnih in prevoznih stroškov. Tak» 
vprašanja se smejo spraviti v sejo sveta največ dvakrat 
na leto in se smejo tedaj polnoveljavno reševati tudi, б* 
ne prisostvuje seji noben profesor teh fakultet. 

člen 55. 
če pade število rednih profesorjev na teh fakultetah 

pod 3, postopa minister za prosveto v sporazumu z 

univerzitetnim senatom po členu 50. te uredbe. 

7. Nižje in višje disciplinsko sodišče. 

A. Disc ip l inska oblastva in stranke« 

člen 66. 
Nižje disciplinsko sodišče sodi nerodnosti In '&£?. 

plinske prestopke univerzitetnih profesorjev, nniver^ 
tetnih docentov, privatnih docentov, univerzitetnih OP" 
t̂eljev. vjšclnj lektprjes јд шт№&&1»& asistenioa , 
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Člen 57. 

Rektor univerze, odnosno njegov namestnik ima po 
SV03i nadzorstveni oblasti pravico pozvati za manjše pre-
stopke, ki še nimajo značaja nerednosti, pismeno k redu 
V 9e univerzitetno učno, pomožno, administrativno in 
tehnično osebje. 

Člen 58. 

, O vprašanju, katero dejanje je neređnost in katero 
disciplinski prestopek in katere disciplinske kazni so 
Z a Poedina dejanja, veljajo predpisi §§ 69., 183. do 194. 
zakona o uradnikih. 

Člen 59. 

. Nižje disciplinsko sodišče sestavlja pet rednih pro-
, fesorjev, ki jih izvoli ob koncu šolskega leta univerzi

tetni svet za prihodnje šolsko leto. Svet izvoli istočasno 
tedi dva redna profesorja za namestnika, svet beograj-
s*e univerze pa tudi še po enega rednega profesorja iz 
Subotice in Skoplja, ki spadata v sestav sodišča namesto 
P° činu najmlajšega člana nepravnika, če se sodi učitelj 
s teh fakultet. Vsaj en član sodišča in en namestnik 
gorata biti pravnika. 

Namestniki se pozivajo v sestav sodišča samo, če je 
r edni član sodišča bolan ali odsoten, izključen ali pri
zadet. Namestniki stopijo v sestav sodišča po vrsti, kakor 
S e odredi naprej, toda vedno bodi po možnosti v sestavu 

: ;,
 8odišča vsaj en pravnik. 

%,- Disciplinsko postopanje mora dokončati v istem 
Astavu in t>no nižje disciplinsko sodišče, ki ga je pričelo, 
'4 to tudi, če funkcije tega sodišča prestanejo, ko pre
dite šolsko leto. 
^.' 'Predsednik nižjega disciplinskega sodišča je njegov 
^*n, ki je najstarejši po činu. Nadomešča ga po činu 
^slednji član. 

Poslovodja je po letih starosti najmlajši član sodišča. 
V vršenju svoje dolžnosti so vsi člani nižjega disci

plinskega sodišča popolnoma samostojni in neodvisni in 
9°dijo samo po predpisih zakona in po svoji vesti. 

, v • * 

; Člen 60. 

...,_ Nižje disciplinsko eodišče sklepa samo, če so prisotni 
\ s i člani sodišča, in to z absolutno večino glasov^ Glaso-
Va.*>je- se prične s članom sodišča, ki je po čmu naj
ra j š i . 
,• '••'-.; Č l e n 6 1 . 

, Službene interese, ki jih je kršilo obtoženčevo deja
le» zastopa pri disciplinskem sodišču disciplinski tožilec, 
** ga določi univerzitetni senat ob koncu vsakega Sol-
$ega leta za prihodnje šolsko leto izmed rednih profe-
IpJev, în sicer po možnosti s pravne fakultete. 

.' Kadar voli univerzitetni senat disciplinskega tožilca, 
зуоЦ tudi disciplinskega preiskovalca. Disciplinski pre-

/ 9*ovalec se voli izmed rednih profesorjev. Mandat disci-
PUnskega tožilca in disciplinskega preiskovalca traja leto 
£l» odnosno dokler se pričeti posel ne dovrši. Disciplin-

j £ sodišče ne sme vzeti v reševanje nobene stvari, 
tttf-i 8 в °* p o t e j s t v a r i predhodno izjavil disciplinski 

У*Siti disciplinski tožilec niti disciplinski preiskovalec 
t - J ^ e t a biti člana univerzitetnega senata, dokler jim^r: 
' * % ta funkcija. 
j ^ Obtoženi nčitelj ali asietent ima pravico, izbrati bra-
^ЗД izmed učiteljev svoje univerze. Ce ßi obtoženi иШеЦ 

ali asistent ne bi hotel ali ne bi mogel pribaviti branilca, 
sme zaprositi, da mu ga za ustno razpravo odredi rektor. 
Tej zahtevi se mora ugoditi, odrejeni branilec pa mora 
sprejeti to dolžnost. Branilec nima pravice do nagrade 
in mora čuvati kot tajnost vsa zaupna priobčila obtožen-
čeva, ima pa pravico, porabiti v njegovo obrambo vsa 
dopustna sredstva. Branilec ima, pravico, uveljavljati vse, 
kar bi bilo za obtoženčevo obrambo koristno. 

B. D i s c i p l i n s k o p o s t o p a n j e . 

Člen 62. 

Disciplinsko postopanje se sme pričeti na zahtevo 
rektorja ali na zahtevo ministra za prosvelo ali p*o sklepu 
fakultetnega sveta, ki mu učitelj pripada. 

Disciplinsko postopanje se sme začeti tudi, če j© 
redno sodišče obdolženca oprostilo obtožbe. 

V vseh primerih, kadarkoli se prične disciplinsko 
postopanje, zasliši rektor obdolženca in disciplinskega 
tožilca, pa skliče disciplinsko sodišče, ki odloči brez pre
tresa, ali se naj uvede disciplinsko postopanje ali ne. 
Disciplinsko sodišče sme po potrebi, preden o tem 
sklepa, odrediti, naj se izvrši po disciplinskem preisko
valcu predhodna preiskava. 

Če spozna disciplinsko sodišče, da odgovarja obdol
ženec samo za nerednost, izreče takoj kazen zaradi 
nerednosti. Drugače odredi, da se uvedi disciplinska 
preiskava. 

Člen 63. 

Sklep, da se uvedi disciplinska preiskava, Je priob
čiti obdolžencu. V priobčilu je obrazložiti vse točke 
obtožbe. Istočasno se vroči sklep tudi disciplinskemu 
tožilcu. 

Zoper sklep, da se uvedi disciplinska razprava ali 
ne uvedi,, ni pravnega sredstva. 

. Člen 64. 

Če smatra disciplinsko sodišče, da je prijavljeno 
dejanje kaznivo po - kazenskem zakonu in kazensko
pravne ovadbe še ni, mora izročiti državnemu tožilcu 
vse; disciplinske spise. 

V takem primeru je ustaviti disciplinsko postopanje 
do zvrčetka kazenskega postopanja pred rednim sodiščem. 

Člen 65. 
'•4 

Če se sklene, da se uvedi disciplinska preiskava, 
zasliši disciplinski preiskovalec brez prisege priče in 
izvedence, ki pripadajo univerzi in ki so potrebni, da se 
pojasni vprašanje o kaznivem dejanju ali njegovem 
neobstoju. . . . 

Disciplinski preiskovalec mora vse okolnosti pre
izkusiti in pribaviti dokazna sredstva, ki so potrebna za 
popolno pojasnitev dejanja, nadalje izslediti in dati ob
dolžencu priliko, da izjavi ustno ali pismeno, kar ima 
pripomniti k poedinim točkam obtožbe. Disciplinsko 
postopanje se nadaljuje tudi, če obdolženec noče podati 
svoje izjave. 

Disciplinski preiskovalec sme vselej, zlasti pa če 
gre za osebe izven oniverze, zaprositi po rektorju za 
pravno pom v 'ipravna oblâstva, ki postopajo ob pozivih' 
in zaslišanju stranke po ovojih predpisih^ 

Če je potrebno, da se zasliši priča ali izvedenec 
bodisi izmed osebt ki pripadajo univerzi, bodisi izmed 
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drugih oséb, pod prisego, zaprosi rektor na predlog 
disciplinskega preiskovalca in po zaslišanju pristojnega 
disciplinskega tožilca pristojno ali redno sodišče, da to 
osebo takó zasliši. 

Člen 66. 

Dokler traja disciplinska preiskava, sme dovoliti 
disciplinski preiskovalec obdolžencu in njegovemu bra
nilcu, da pregledata vse ali samo nekatere spise, če se s 
tem ne ovira pravilen tek preiskave. Spor, ki nastopi v 
tem pogledu med disciplinskim preiskovalcem in disci
plinskim tožilcem ali med tema in obdolžencem ali nje
govim branilcem, reši nižje disciplinsko sodišče. 

Člen 67. 

Disciplinski tožilec sme med disciplinsko preiskavo 
vselej pregledati spise, predlagati, naj se preiskava do
polni, zlasti pa razširiti tožbo in dodajati novo obtožno 
gradivo. 

Tudi obdolženec in njegov branilec imata pravico, 
podajati med disciplinsko preiskavo predloge, naj se 
izvrše nove poizvedbe. Če ima disciplinski preiskovalec 
razlogov, da ne pristane takoj na predloge, naj se pre
iskava dopolni, vložene po obdolžencu, zahteva o tem 
odločbo nižjega disciplinskega sodišča. 

Člen 68. 

/ Ko dokonča disciplinski preiskovalec preiskavo po
polnoma, vroči ves predmet nižjemu disciplinskemu 
sodišču, ki ga vroči disciplinskemu tožilcu. Disciplinski 
tožilec vrne po izidu preiskave. predmet predsedniku 
nižjega disciplinskega sodišča obenem z obtožnico, sestav
ljeno po preiskavnem gradivu. 

Disciplinsko sodišče odredi razpravo. 
O svoji odredbi obvesti disciplinsko sodišče obto

žen д in disciplinskega tožilca. 
Zoper sklep o odreditvi razprave ni pravnega 

sredstva. 
Od dne, ko se vroči poziv k razpravi, pa do raz

prave same mora preteči najmanj osem dni. K razpravi 
•° pozovèta disciplinski tožilec in obtoženec; tega je' 
oijvestiti, da se predmet odkazuje na razpravo, in mu' 
naznaniti popolnoma vse točke, ki s a v obtožnem pred
logu disciplinskega tožilca, in o tem, katere osebe sestav
ljajo disciplinsko sodišče. 

Obtoženec ima pAavico zahtevati, naj se izključijo 
člani disciplinskega sodišča; v tem primeru.je postopati 
ustrezno predpisom kazenskega postopanja. 

Člen 69. 

Ko se priobči obtožencu sklep o določitvi razprave, 
imata obdolženec in njegov branilec pravico, pregledati 
vse ! spise in jih prepisati, razen zapisnika o posvetovanju 
in glasovanju disciplinskega sodišča. 

Vsebina pregledanih spisov se ne sme izročati 
javnosti. 

C. R a z p r a v a in razeodb-a. 

. ' ' ' • ' ' člen 70. 

Kazprava je ustna in ni javna. Vendar imajo pravico 
priti k razpravi vsi stalni učitelji in asistenti, .če je 
obtožen asistent ali rektor аЈД jičitelj, vsi univerzitetni 

docenti in profesorji, če je obtožen univerzitetni docent; 
vsi profesorji, če je obtožen izredni profesor, vsi rediü 
profesorji, če je obtožen redni profesor. Razen tega ima 
obtoženec pravico zahtevati, da sta med razpravo z nj<?" 
gove strani prisotna dva univerzitetna učitelja, ki Ju 

on izbere. 
Posvetovanja in glasovanj:) ob razpravi se vrže v 

tajni seji. ' 
Razpravna vsebina se ne sme priobčevati javnosti-

Člen 71. 

Pri razpravi se najprej ugotovi, ali so se izročili 
pozivi k razpravi strankam pravočasno. Nato se prečit» 
sklep nižjega disciplinskega sodišča o določitvi razprave. 
Nato odredi predsednik nižjega disciplinskega sodiščn* 
da se prečita tožba disciplinskega tožilca, in se zaslišijo 
obtoženec, priče in izvedenci, če jih je kaj. Po tem zasli
šanju se čitajo, če je to potrebno, zapisniki in ostale 
listine, sestavljene in pribavljene v predhodnih poizved
bah in med disciplinsko preiskavo. 

Obtoženec, disciplinski tožilec in obtožencev brani
lec imajo pravico, podajati izjave o poedinih dokazilih 
in zastavljati vprašanja pričam in izvedencem. 

Če spozna nižje disciplinsko sodišče na predlog 
strank, da je treba zaslišati tudi še druge priče ali pri
baviti nova dokazila, odredi, česar treba, da se osebe 
izven univerze, ki nočejo priti prostovoljno pred disci
plinsko sodišče, zaslišijo na njegovo zaprosilo za pravno 
pomoč o tem, kar je potrebno, pred rednim sodiščem, ali 
da se pozovejo nove priče ali pribavijo nova dokazila. 
Da se uporabijo novi dokazi, je odrediti nov narok 1&J/-
nadaljevanje razprave. f 

Če se ne more nadaljevati razprava pred istimi sod*:. 
niki, pred katerimi se je pričela, se mora pričeti pe* 
vsem nanovo. 

Ko se dokazovanje zaključi, zasliši disciplinsko sodi-
šče disciplinskega tožilca z njegovimi izvajanji in pred
logi, nato obtoženca in njegovega branilca. Obtožene0 

ima pravico zaključne besede. Nižje disciplinsko sodišč"0 

sme izvesti razpravo polnovéljavno in izreči razsodbo» 
neglede na osebno prisotnost obtoženčevo, če se je temü 

poziv pravočasno vročil. Če spozna nižje disciplinsko 
sodišče, da je obtoženčeva prisotnost neobhodna, prekin0 

ali odio* razpravo in naloži obtožencu ob pretnji poseb
ne disciplinske kazni, naj pride osebno k. razpravi. ••' • 

Člen 72. . ' ": 

Pri izrekanju razsodbe upošteva disciplinsko sodišč0, 
samo to, kar je podala razprava. Disciplinsko sodišče n l 

vezano na morebitno razsodbo rednega sodišča, ki J e 

oprostilo obtoženca po kazenskem postopanju. Istotak0 

ni vezano disciplinsko sodišče na nobena dokazna Pr
#

a* 
vila. Sodi samo po svojem prostem prepričanju, dobi]6* 
nem pri razpravi. £.-..>.; '-'•'-'••'•';•; l, 

• Člen 73.. " 'll"y; 

Nižje dieciplin9ko sodišče lahko odloči: 1. da ^Р^ 
vega dejanja vobèe ni, v katerem primera s e u s t a y f * , 
disciplinsko postopanje; 2. da obstoji dejanje, tod* 1** 
kot disciplinski prestopek, anipak samo kot disciplin^ 
nerednost; 8. da obstoji dejanje kot disciplinski prestope*'' 

V primerih iz točk 2. in 3. izreče sodišče' razsodb»» 
s katero obtoženca oprosti ali kaznuje za dis£iplì»j 
jjrekršek ali prestopek. Če še Izreče kazen, mòra oi №* 

Ш 
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Sati razsodba pravno kvalifikacijo dejanja in odločbo 
0 kazni. 

Člen 74. 

Obtoženec trpi vse sodne stroške. 
Razsodba se mora strankam takoj objaviti, njen pre-

Pis z obrazložitvijo pa vročiti najkesneje v osmih dneh 
°t»fózencu in disciplinskemu tožilcu. 

Člen 75. 

, G razpravi se sestavi zapisnik, ki mora navajati 
miena prisotnih in obsegati popis teka razprave v glav
nih točkah. O ostalih posvetovanjih in glasovanjih se 
vodi poseben zapisnik. Oba zapisnika podpišeta pred
sednik in zapisnikar. 

< • ' • Č l e n 7 6 . 
* * . •. . 

•'''•'" Ce obdolženec umre, se ukine disciplinsko posto
panje. 

č. P o s t o p a n j e p r e d v i š j i m d i s c i p l i n s k i m 
s o d i š č e m . 

.Člen 77.' 

Ce se je izrekla z razsodbo nižjega disciplinskega 
:\ sodišča kazen po členu 189., točkah 1. do 5., zakona o 
,; uradnikih, imata disciplinski tožilec in obtoženec ' pra-

M. vibo, pritožiti se zoper razsodbo na višje disciplinsko 
iPpdiŠče. • 

4- S pritožbo se odloži izvršitev-razsodbe. 

•г ' Člen 78. 

.. .Pritožbo je vložiti pri predsedniku nižjega disciplin
skega sodišča v 15 dneh od vročitve prepisa razsodbe. 
'••-.. Predsednik zavrne sam pritožbo s sklepom, Če ni 

' ЏЏ, vložena pravočasno ali je bila vložena po osebi, ki 
? a to po zakonu ni upravičena. 

V'. Člen 79. . 
• i 

" * • Pravilno vloženo pritožbo vroči predsednik nižjega 
. ' disciplinskega sodišča v prepisu nasprotni stranki, ki 

^ e ; podati v 15 dneh pri predsedniku nižjega disci
plinskega .sodišča svoje pripombe.' 

Ko mine ta rok, predloži predsednik nižjega disci
plinskega sodišča pritožbo predsedniku višjega disciplin
skega sodišča obenem z vsemi spisi o disciplinski pre-
'^k'ayi in razpravi, zapisnike o posvetovanju in glasova-
n]U-in.morebitne pripombe nasprotne stranke. 

. ' ' ) • ; •'•,; •• ..••'•'.'•)••• ••: ' Č l e n 8 0 . 

''•"''.. Višje "disciplinsko sodišče sestavljajo vsi člani uni
verzitetnega senata, predsednik apelacijskoga sodišča in 
PïQdsednik upravnega sodišča onega kraja, kjer je uni-
verza. 
^y|. Na ljubljanski univerzi, je v višjem disciplinskem so-

• ела*б&1 kot : njegov član predsednik upravnega1 sodišča v 

• **•--'••':-; '•:"•' -, \ • . . C l e n 8 L ; . 

M ' * ^ j e m u disciplinskemu sodiSČu Je predsednik" rektor, 
poslovodja je jpo letih starosti najmlajši član sodišča. 

M^Vgksuiejpo.činunajmlajši član, -
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Kvorum za sklepanje pri višjem disciplinskem so
dišču, kolikor gre za univerzitetne profesorje kot člane 
sodišča, je isti kakor pri univerzitetnem senatu po tret
jem odstavku § 12. zakona o univerzah. Predsednika 
apelacijskega in upravnega sodišča, odnosno njiju na
mestnika morata biti vedno prisotna pri sejah višjega 
disciplinskega sodišča. 

Ob enakem številu glasov članov višjega disciplin
skega sodišča obvelja za razsodbo ono mnenje, ki je za 
obtoženca milejše. 

Člen 82. 

Disciplinskega tožilca in disciplinskega preiskovalca 
za višje disciplinsko sodišče voli univerzitetni senat pri 
prvi seji ob pričetku šolskega leta izmed rednih profe
sorjev. Univerzitetni senat sme izvoliti 'iste osebe za 
disciplinskega tožilca ali preiskovalca pri nižjem in pri 
višjem disciplinskem sodišču. 

Glede trajanja funkcij disciplinskega preiskovalca in 
disciplinskega tožilca za višje disciplinsko sodišče velja, 
kar je rečeno v členu 61. te uredbe za disciplinskega to
žilca a l ! 4 disciplinskega preiskovalca nižjega disciplin
skega sodišča. , 

Člen 83. 

Ko prejme rektor kot predsednik višjega disciplin
skega sodišča predmet, ga vroči tožilcu za višje disci
plinsko sodišče zaradi poročila. Njegovo poročilo je vro
čiti v prepisu obtožencu, da poda eventualna pojasnila. 

Če je treba izvesti nove poizvedbe, izda predsfdnik 
višjega disciplinskega sodišča po zaslišanju disciplin
skega tožilca pri višjem disciplinskem sodišču potrebne 
naredbe disciplinskemu preiskovalcu pri višjem disci
plinskem sodišču. 

Nato pošlje rektor ves predmet enemu članu višjega 
disciplinskega sodišča, dà ga prouči in da sestavi pismen 
referat. 

Člen 84. 

Disciplinsko sodišče razmotri razsodbo pri svoji seji 
po pismenem referatu odrejenega poročevalca glede na 
pritožbo in pripombe nasprotne stranke. Ce spozna, da 
je treba postopanje popolniti, ker se je napravil v prvi 
stopnji bistven pogrešek, ki ne pripušča, da bi se pred
met izčrpno in pravilno pretresel, sklene višje disciplin-, 
sko sodišče, da se prvostopna razsodba razveljavi, in 
naloži nižjemu disciplinskemu sodišču, naj določi uovo 
razpravo. Če ni bistvenega pogreška, zaradi katerega bi 
se morala razsodba razveljaviti, odredi višje disciplinsko 
sodišče razpravo. Zoper ta sklep ni pritožbe. Postopanje 
pri razpravi pred višjim disciplinskim sodiščem je tako, 
kakor pred nižjim disciplinskim sodiščem. • 

Prepis razsodbe ali rešitve je priložiti k obtožen-
čevemu uslužbenskemu listu in ga tamkaj hraniti. 

D. O b č e d i s c i p l i n s k e o d r e d b e . 

Člen 85. 

Disciplinsko sodišče se drži, če s to uredbo ni pred
pisano drugače (§ 16. zakona o univerzah), predpisov o 
disciplinskem postopanju iz zakona o uradnikih. 

če takih predpisov n i , se uporabijo načela kazen
skega sodnega postopanja. 

V disciplinskem postopanju se ne plačujejo' takse 
(§ 247. zakona o uradnikih) 4

! 
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Člen 86. 

Ce sklene nižje disciplinsko sodišče, da je zoper uči
telja uvesti disciplinsko preiskavo, sme skleniti v polni 
seji, da se obdolženec v interesu službenega reda za
časno odstrani iz službe in da se mu do končne rešitve 
ustavi pravica do plače in položajne doklade do polovice. 

Če je obdolženec obtožen dejanja, ki se kaznuje po 
kazenskem zakoniku, mora nižje disciplinsko sodišče 
najkesneje v treh dneh, ko prejme obtožbo državnega 
tožilca, odločiti, ali naj se obdolženec začasno odstrani, če 
že dejanje samo ni imelo pripora za posledico. V posled
njem primeru reši nižje disciplinsko sodišče v istem 
roku treh dni samó vprašanje o omenjeni ustavitvi plače. 

Ce se glasi izrečena razsodba na odpust ali upoko
jitev, izreče nižje disciplinsko sodišče takoj tudi, ali je 
obdolženca odstraniti iz službe, dokler razsodba ne po
stane izvršna. Za ustavitev plače veljajo isti predpisi, 
kakor so zgoraj omenjeni. Ce predrugači višje disciplin
sko sodišče razsodbo, ki se g l a s i l a odpust ali upoko
jitev, tako da te kazni odpadete, pozove rektor takoj 
obtoženca na vršenje redne službe. 

O vsaki začasni odstranitvi, o vsakem odpustu ali 
upokojitvi se mora obvestiti minister za prosveto po 
najhitrejši poti. 

Ce se obtoženec oprosti obtožbe, se mu vrnejo ustav
ljeni prejemki 

' Člen 87. 

Vse vročitve, ki jih je treba opraviti po tej uredbi, 
so veljavne in imajo za posledice, da teče rok, najsi so 
opravljene obdolžencu osebno ali njegovemu branilcu 
ali pooblaščencu. Drugače se izvrši priobčitev pozivov 
in razsodbe javno. 

Člen 88. 

Odredbe nižjega disciplinskega sodišča ali njegovega 
predsednika se ne dajo pobijati s .posebnimi pravnimi 
sredstvi, če ni v tej uredbi odrejeno, drugače, marveč se 
smejo podati vse pritožbe, vložene zoper poedina de
janja disciplinskega postopanja, samo v pritožbi zoper 
razsodbo samo. 

Člen 89. 

Ce se predlaga obnova postopanja zaradi novih doka
zov, ki niso bili znani pri prvi razsodbi in jih oni, ki 
predlaga obnovo, ni mogel uporabiti, rešuje o tem nižje 
disciplinsko sodišče brez razprave. Pri lem je uporabljati 
načela kazenskega sodnega postopanja po njegovem 
duhu. 

Člen 90. 

Vsi predpiši, ki veljajo za univerzitetne učitelje, 
omenjene v členu 56. te uredbe, se uporabljajo tudi na 
pogodbene učitelje in.privatne docente. Kazni zanje so: 
pismen opomin, pismen ukor ali denarna kazen zaradi 
nerednosti, odpust sam iz univerzitetne službe pa za
radi službenih prestopkov. 

Člen 91. 

Asistenti-volonterji in asietenti-dnevničarji, ki krSijo 
službeno dolžnost katerekoli vrste, se odpuste na pred
log pristojnega dekana ali po zahtevi pristojnega uprav
nika instituta, odseka, seminarja itd. 

Člen 92. 

O vseh' sklepih nižjega in vigjéga disciplinskega so
dišča obvesti rektor, takoj ministra za prosveto, 

8. Sodišče za univerzitetne slušatelje. 

Člen 93. 

Sodišče za slušatelje je pristojno soditi univerzi
tetnim študentom. V sestavu sodičča za slušatelje so trije 
redni profesorji, ki jih voli ob koncu šolskega leta uni
verzitetni senat za leto dni. Istočasno izvoli tudi dva. 
redna profesorja za namestnika. Člani sodišča za sluša
telje in njih namestnika se ne smejo vzeti izmed članov 
univerzitetnega senata. 

Na subotiški in skopeljski fakulteti volita člane so
dišča za slušatelje dotična fakultetna sveta izmed svojih 
članov — rednih profesorjev. 

Člen 94. 

Slušateljem sodi sodišče za slušatelje zaradi disci
plinskih kaznivih dejanj po disciplinski uredbi, ki jo 
predpiše minister za prosveto za vse univerze. 

TRETJE POGLAVJE. 

Stolice in učitelji. 

1. Stolice. 

Člen 95. 

Stolice označajo celotne znanstvene grane in moro 
potemtakem ena stolica obsegati tudi več sorodnih pred
metov. 

Kateri predmeti spadajo k poedinim stolicam in 
kako naj so ti predmeti grupirani po odsekih in sku
pinah, se odredi s posebnimi fakultetnimi uredbami. 

Člen 96. 

Število in naziv stolić na filozofski fakulteti: 
1. filozofija (zgodovina filozofije, logika, sociologija^ 

psihologija, spoznavna teorija, etika, estetika); - :: 

2. pedagogika (teoretična, praktična in zgodo
vinska); . 

3. teoretična, matematika (višja algebra, i n f i n i t e ^ 
maini račun, višja -analiza, geometrija); '"-:>\ 

4. uporabljena matematika (racionalna mehanika* 
nebesni mehanika, matematična fizika); 

5. astronomija; 
6. meteorologija; 
7. fizika (eksperimentalna in teoretična); * 
8. geofizika; 
9. kemija (neorganska in organska, fizikalna io 

biokemija) ; 
10. mineralogija s petrografijo; 
11. botanika (obča in sistematična, geobotanika); 
12. fiziologija in fiziološka kemija; 
13. zoologija; 
14. primerjalna anatomija; /•> 
15. geologija s paleontologijo; 

•16. geografija (fizikalna, antropogeografija in regio
nalna geografija) ; . '.-'<> 

17. etnologija (obča in nacionalna); 
18. narodni jezik; ,'.*:—-?•' 
19. primerjalna y slovnica indoevropskih jezitor t° 

slovanskih jezikov s staroslovenskim; e 
20. zgodovina jugoslovanske književnosti; 
21. jeziki in književnost vzhodnih in zapadno1 

Slovanov; ;1 ..£:, 
22. klasiöna SJologija {grgfa» Јц latinsko); 

...:a 
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23. teorija književnosti; 
24. romanski jeziki in književnosti; 
25. germanski jeziki in književnosti; 
26. primerjalna zgodovina starih in modernih knji

ževnosti; 
27. narodna zgodovina; 
28. obča zgodovina starega veka, srednjega veka s 

Pomožnimi zgodovinskimi vedami in novega veka; . 
29. bizantologija; 
'30. orientalna filologija; 
31. arheologija; 

. 32. umetnostna zgodovina. 
Na zagrebški filozofski fakulteti obstoje tudi še terle 

stolice: 
33. farmacevtska kemija; 
34. farmakognozija; 
35. farmacevtska tehnika s teorijo receptiranja. 

Člen 97. 

Število in naziv stolić na juridičnih fakultetah: 
1. pravna enciklopedija in filozofija; 
2. sociologija in statistika; 
3. narodna pravna zgodovina z ozirom na zgodo

vino slovanskih prav; 
4. zgodovina in sistem rimskega prava; 
6. cerkveno pravo; 
6. narodna ekonomija; 
7. finančna veda; 

j , , 8. gospodarska politika; 
;% 9. civilno pravo z mednarodnim privatnim pravom; 
%_ 10. civilno sodno postopanje s stečajnim pravom; 

11. kazensko pravo; 
12. kazensko sodno postopanje; 
13. ustavno pravo in teorija o državi; 
14. upravno pravo; 
15. mednarodno javno pravo z občo in nacionalno 

•Ußlomatsko zgodovino; 
16. trgovinsko pravo z meničnim pravom; 

"V 17. sodna medicina. 
Razen teh stolić obstoje še: na pravni fakulteti za-

pebŠke univerze: privatno pravo tripartita; na pravni 
fakulteti beograjske univerze: šerijatsko pravo; na su-
bûtigki pravni fakulteti: etnopolitika. 

Öen 98. 

Število in naziv etolic na bogoslovnih fakultetah: 
1. sv. pismo stare zaveze; 
2. sv. pismo nove zaveze; 
8. apologe tika in zgodovina verstev; 
4- dogmatika; 
5. primerjalno bogoslovje; 
6. moralno bogoslovje; 
7. cerkvena zgodovina in druge pomožne zgodovin-

"«evede; 
8. patrologia; 
9. cerkveno pravo; 

10. liturgika; 
„ 11. pastoralno bogoslovje e kršIfcnsKo sociologijo in 
"Omiletika; 

12. filozofija, pedagogika in metodika verskega 
oauka; 

,, 18. jeziki to ostale pomožne vede sv. pisma; 
. 14. cerkvena umetnost, cerkvena glasba, arheplo-

*№ eto« zasezg in1_k^&njl# arheologija. 

375 

Člen 99. 
Število in naziv stolić na medicinskih fakultetah: 

1. biologija; 
2. fizika za medicince z radiologijo; 
3. kemija za medicince in farmacevte; 
4. deskriptivna (sistematska), tografska anatomija 

in uporabljena anatomija; 
5. histologija in embriologija; 
6. fiziologija; 
7. obča patologija in patološka anatomija; 
8. interna propedèvtika; 
9. obča in specialna interna medicina; 

10. obča in specialna kirurgija in kirurška prote-
devtika; 

11. ginekologija in obstetricija; 
12. pediatrija; 
13. oftalmologija; 
14. odontostomatologija; 
15. otorinolaringologija; 
16. ortopedija in dečja kirurgija: 
17. urologija; 
18. nevrologija in psihiatrija; 
19. dermatovenerologija; 
20. kužne bolezni; 
21. farmakologija in toksikologija; 
22. bakteriologija, serologija in imunologija; 
23. fizikalna terapija; 
24. klinična radiologija in rontgenologija; 
25. higiena; 
26. sodna medicina; 
27. vojaška medicina; 
28. zgodovina medicine. 
Na beograjski medicinski fakulteti obstojita še te-le 

stolici: 
29. farmakognozija; 
30. galenska s praktično farmacijo. 

Člen 100. 
Število in naziv stolić na veterinarnih fakultetah: 

1. osnovni in prirodni nauki (zoologija, botanika, 
medicinska fizika, medicinska kemija); 

2. enciklopedija kmetijstva z živinorejo; 
3. anatomija s patologijo; 
4. histologija s patologijo in embriologijo; 
5. fiziologija s patologijo; 
6. parazitologija; ' 
7. farmakologija; 
8. mikrobiologija in higiena; 
9. rentgenologija in fizikalna terapija; 

10. interna klinična propedèvtika; 
i 11. patologija in terapija notranjih bolezni (kopitar

jev in mesojedcev); 
12. nauk o kugah; 
13./kirurgija z oftalmologijo in onihologijo; 
14.(veterinarno porodništvo in specialna patologija 

in terapija porodivših živali in mladičev; 
15. biologija in patologija čebel in sviloprejk; 
16. higiena živalskih izdelkov za človeško hrano; 
17. veterinama higiena (eksterna) z veterinarno po

licijo in veterinarnim sodstvom. 

Člen 101. 
Število in naziv stolić na tehniških" fakultetah": 

1. matematika (obča matematika, višja matema
t i k 
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2. fizika; 
3. opisna (deskriptivna) in projektivna geometrija 

in perspektiva; 
4 tehnična mehanika, termodinamika; 
5. tehniška geologija z mineralogijo in petrografijo; 
6. osnove pravnih, gospodarskih in finančnih ved; 
7. risanje (prosto in tehniško) in modeliranje, foto

grafija in reprodukcija'slik in črtežev; 
8. geodezija; 
9. veda o spoznavanju in preizkušanju materiala; 

10. gradbene in inženjerske konstrukcije z železni
mi konstrukcijami in fundiranjem zgradb, lesenih in zi
danih mostov; 

11. statika konstrukcij; 
12. armirani beton; -
13. železnice in ceste; 
14 vodne stavbe s hidravliko, 
15. izdelava izmeritev in proračunov; građoeno vod

stvo; tehniška administracija; 
16. ornamentika in dekorativno projektiranje; 
17. ureditev mest (urbanizem); 
18. arhitektonika z umetnostno zgodovino, narodna 

arhitektura in umetnost; 
19. projektiranje zgradb in arhitektonske kompo

zicije; 
.20. strojni elementi; 
21. lokomotive in parni kotli; 
22. hidravlični stroji in naprave; 
23. parni motorji in motorji z notranjim zgore

vanjem; 
24 enciklopedija strojev, gradbeai stroji; orodni 

stroji», ureditev delavnic in tvorniške naprave; 
'25. aerohavtika; 

,• 26. teorija in gradnja električnih strojev in trans
formatorjev; 

27. teoretična elektrotehnika in električna merjenja; 
•t 28. električne naprave (centrale in električna omrež

ja, telegrafija, telefonija in radiotehnika) ; 
- 29. anorganska in organska kemija, fizikalna kemi

ja, elektrokemija; 
" 30. kemijska in mehanična tehnologija; 

81. ladjedelstvo; 
; 32. radništvo. 

• . • Člen 102. 
'Število ih naziv'stolić na kmetijsko - gozdnih' fakul

tetah: 
-> 1. osnovne prirodne vede (botanika, zoologija, fizi

ka, organska in neorganska kemija, agrogeologi ja, me
teorologija s klimatologijo) ; ' 

' 2. matematika; • 
3. pedologija; 

' 4 osnove tehnične mehanične in opisne (deskrip
tivne) geometrije; 
4 5. geodezija s topografskim risanjem; » 

6. nacionalna, ekonomija s financami; 
?r 7. rastlinske bolezni in škodljivci (fitopatologija In 

entomologija); 
S. kmetijska in gozdna tehnologija (kemijska in 

meMttlcna); 
9.'agrikulturna kemija; " 

10. proizvodnja kmetijskih rastlin (obče in posebno 
ratarstvo, plemeničenje, travništvo s pašništvom, povrt-
ninstyo a cvetličarstvom) ; > 

;", Ц., kmetijska nasadi (sadjarstvo s: predelovanjem 
sadja,̂ ^ vinogradništvo skletarstvpmjj <. -.-: 

12. proizvodnja domače živine (anatomija in fizipio* 
gija domačih živali, obča in posebna živinoreja, kmetij
ska bakteriologija, mlekarstvo, veterinarstvo z,.?op' 
higieno); V-'.̂ . -. 

13. kmetijsko gospodarstvo, kmetijska taksacija:
 8 

knjigovodstvom, trgovina s kmetijskimi izdelki in '.kme
tijska (agrarna) politika z žakonodajstvom, statistika;.,: 

14 gozdna politika z zakonodajstvoni in statistika; 
15. zasajanje in gojitev ter zaščita gozdov in dendro

logia s poznanjem anatomske zgradbe lesa; 
16. ureditev in uprava gozdov z gozdno taksacij°< 

dendrometrijo iri knjigovodstvo, ukoriščanje gozdov i" 
trgovina z gozdnimi pridelki; 

17. kmetijsko in gozdno inženjerstvo (kulturna rteji-
nika, urejevanje hudournikov, kmetijsko in gozdih 
orodje, kmetijsko in gozdno gradbeništvo, gradnja gozd
nih transportnih sredstev); ' .'.^;, 

18. kmetijsko in gozdno pravo; "-..'n 
19. lovstvo in ribarstvo z žakonodajstvom; 
20. zadružništvo in ruralna sociologija, 

2. Učitelji 

Člen 103. 
Učitelji univerze so: 1. .redni profesorji; 2. izredni 

profesorji; 3. univerzitetni docenti; 4. privatni docenti; 
5. honorarni profesorji in honorarni učitelji; 6. lektorji 
in 7. univerzitetni učitelji veščin. 

Število učiteljskega osebja po zvanjih in njih. polo* 
žajnih skupinah se ugotovi z zakonom o sistematizaciji 
mest (§ 36. zakona o uradnikih). . , 

Člen 104 .. . ' . ... ; J 
Izvolitev novih učiteljev in> napredovanje izrednih 

profesorjev za redne in .univerzitetnih docentov za i*" 
redne profesorje se sme vršiti po členih 105. in 114 te 
uredbe v mejah, odobrenih š proračunom, in na naöirft 
obrazložen v naslednjih členih.- <• sw 

\ •••i' 

A. R e d n i in i z r e d n i u n i v e r z i t e t n i profešorj i« 

Člen 105. 
Redni univerzitetni profesor se sme postaviti' bre? 

natečaja ali po objavljenem natečaju. _..-'. 
Brez natečaja sme biti pozvan za rednega uh'ivW" 

zitelnega profesorja priznan znanstvenik. Istotako ente 
biti brez natečaja izvoljen za rednega profesorja izredni 
profesor, če je dosegel z novimi deli; znanstveno kvalitf" 
kacijo za rednega profesorja. •'•"'• . 

Za rednega profesorja po objavljenem natečaju Sni0 

biti izvoljen, kdor je mimo doktorskei diplomeiz' znan
stvenimi deli pokazal, da'samostojno1 iii trepeMo obrav
nava stroko (stolico), za katero naj se voli. 

Na tehniški in kmetijski gozdni fakulteti sme nadO* 
mescati doktorsko diplomo izpričevalo^ ^diplomskem f*"-
pitu, znanstvena dela pa samostojna^sfrokovnä dela #*" 
sebne strokovne vrednosti. . : , <r ^ . i / ' . i 

, ''• С1вД 1;0б" ,' [::-y";"~ Jj'.-1 •'/ 

Ce gre za poziv ali izvolitev brez natečaja^ pòcfóf* 
dva redna profesorja pismen referat, v katerem "?$£i 
biti naveden kandidatov življenjepis (curriculum ; уШ**7'ј 
vse njegovo znanstveno ali etrokovno delovanje; referiiWj 
se mora priložiti doktorska diplòma; tenHrebVfofcjjv» 
za goziv priznanega-znanstvenika&tadj;:neprf- ""~"л 
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na tehnični in kmetijski gozdni .fakulteti (pri teh fakul
tetah je priložiti izpričevalo o dovršenih visokošolskih 
faukih in o opravljenih izpitih, nadalje o samostojnih 
strokovnih delih posebne vrednosti). 

Če nima fakulteta dveh.strokovnjakov za referat, za
prosi lahko fakultetni svet za mnenje strokovnih profe
sorjev drugih fakultet ali druge univerze, po potrebi tudi 
a, tujih univerz. 

Člen 107. 
Ob natečaju mora objaviti rektor po sklepih fakul

tetnega sveta natečaj v »Službenih novinah«, po potrebi 
Pa-tudi v drugih domačih in tujih časnikih. 

V nateč,ajnem oklicu je treba točno navesti stolico, 
га katero se profesor išče, in rok, do katerega se mo-
|fij<> kandidati prijaviti. Ta rok ne sme.biti krajši od 
*Ш tednov, niti daljši od šest mesecev od prvega oglasa 
Y »Službenih novinah«. V tem roku mora biti objavljen 
fla'tečaj najmanj trikrat, toda v presledkih, najmanj 3, a 
največ 8 dni. . :, ' . 

Vsebino oglasa ugotavlja fakultetni svet po omenje
nih odredbah. 

Člen 108. 
Kandidati izroče ali pošljejo svoje prijave rektorju. 

•Rektor vroči prijave fakulteti. Fakultetni svet izvoli dva 
Poročevalca in ta se ravnata po predpisih člena 106. te 
uredbe. Če nima fakulteta dveh strokovnjakov za refe
ct, je postopati po drugem odstavku tega člena. 

Člen 109. 
^ Če se vrše volitve učitelja na filozofski fakulteti v 
. ^koplju in na pravni fakulteti v Subotici, za katere na 

4ih ni strokovnih referentov, morata zaprositi fakulteti 
& mnenje strokovnih referentov v prvi vrsti'filozofsko, 
odhosno pravno fakulteto beograjske univerze. 

Člen 110, . 
V fakultetnem svetu je potrebna za izvolitev red

i g a profesorja absolutna večina glasov skupnega ste
bla, rednih .profesorjev. ; 

Člen 111. 
'... Sklep fakultetnega sveta o izvolitvi profesorja mora 
P°slati dekan po rektorju univerzitetnemu svetu, in to 
?ajkesneje v desetih dneh od dne, ko se je sklep na fa
c e t i , .napravil. , . , , , , 
<'.,-. ". y univerzitetnem svetu sta potrebni.za sklepanje o 
!?v°Ütyi rednih profesorjev prisotnost najmanj dveh 
Jtetjin članov in absolutna večina skupnega števila vseh 
" a ^ V Univerzitetnega sveta. 
i/"Si9^ ^ipčanju o izvolitvi ocenjuje svét formalno kakor 
«фј§* Moralnoih strokovno kandidatovo, kvalifikacijo. 
:x- - ••°-! ••"' '"Cleri Ì12. . " ' ' . 
&>' '^3РРејшв .univerzitetni svet izvolitev profesorja, 
*W& rektor to/odločbo sveta obenem z obrazložitvijo, ki 
j-%Vaja tudi število prisotnih članov sveta in ugotovitev, 
j^ukokrat se je glasovalo, in označbo števila glasov za 
ft : zoper, predložiti ministru^ za prosveto v odobritev. 

.^I^volitey.ne potrdi y dveh mesecih od dne, ko se je 
^Жиа Bünisitru za prosveto, sme fakultetni svet nanovo 
u*f?*ti> ^ ^ r treba zaradi, popolnitve, stolice. • Ce se 

ft'Uti kandidat ynpvic.in minister pravde te izvolitve' 
^P^obr^jjoipyesti o tem.univerzo; v dveh mesecih od 

^*ft„sš ЛЏЈ, Џi iay^j^y. аалоу^ sročite, ; 

Člen 113. 
Če odkloni univerzitetni svet izvolitev profesorja, 

mora to pismeno utemeljiti. Ta obrazložitev se priobči 
dotičnemu fakultetnemu svetu. V takem primeru sme 
biti isti kandidat vnovič izvoljen in predložen samo na 
podstavi novega gradiva, s katerim bi bili ovrženi raz
logi obrazložbe univerzitetnega sveta. 

Člen 114. 
Izredni univerzitetni profesor je moči postati z izvo

litvijo po objavljenem natečaju. Izvoliti se sme kandidat, 
ki ima mimo doktorske diplome tudi samostojna dela, 
toda fakulteta še ni mnenja, da ga ta dela' zadostno pri
poročajo za rednega profesorja. v. 

Člen .115. 
Za izrednega .profesorja je izvoljen- v fakultetnem 

svetu oni, za kogar glasuje absolutna večina skupnega 
števila rednih in izrednih profesorjev. V univerzitetnem 
svetu se glasuje ob volitvi izrednih profesorjev prav 
tako kakor ob ,volitvah rednih profesorjev* ; 

ČJen 116. . 
Četrti odstavek člena 105., členi 107. do 109., l i t , 

112. in 113. te uredbe veljajo povsem tudi za volitve 
izrednih profesorjev. ••.••'• 

Člen 117. 
Vsak profesor je dolžan, pravočasno pričeti in pravo

časno nadaljevati vsa predavanja in seininarje (vaje), ki 
so mu določeni po zakonu o univerzah, po obči uredbi 
in po uredbi njegove 'fakultete. Predavanja in vaje 96 
vrše v občem tečaju za vse slušatelje, v posebnem pa.za 
doktorande. Vsak profesor mora imeti najmanj. Ies,t ur 
na teden, od teh mora najmanj polovico predavati Če je 
profesor upravnik, znanstvenega ali strokovnega zavoda, 
vodi delo v njem in vrši nadzorstvo nad njegovo-imovino 

• po predpisih zavodskega pravilnika (statutov). Vsak pro
fesor mora prihajati redno k sejam onih univerzitetnih 
in disciplinskih, oblastev, katerih, član je ali v katere Je 
poklican, in se mora udeležiti glasovanja. Če je imeno
van za člana komisije za diplomske ali doktorske izpite, 
mora to dolžnost prevzeti. 

Vsakemu profesorju se sme poveriti z odločbo pri
stojnega fakultetnega sveta po njegovem pristanku proti 
honorarju prirejanje predavanj, vaj ali izpitov na sorod* 
nih stolicah in iz sorodnih predmetov, na drugih fakul
tetah. Višino honorarja odreja, univerzitetna uprava,, 
upoštevaje število ur, slušateljev in izpitov, kako^,tu4i 
to, ali se prirejajo predavanja in vaje skupno z „vsemi 
slušatelji ali ločeno po fakultetah. ,,••;•: •.., .. 

Profesor, odnosno učitelj sme predavati proti iono-
rarju samo predmete, sorodne oni stolici, za katero je 
izvoljen. Število takih ur ne spada v minimum, ki je 
določen v prvem odstavku teea člena. 

V primeru, označenem v tretjem odstavku čjena 218. 
te uredbe, se ure ne smejo honorirati. . ...:••; ..-,•. .-.•;, 

Če profesor svoje dolžnosti ne vrši redno in vestno 
ali če njegovo delo in vedenje v javnosti ni v skladu » 
položajem in pozivom univerzitetnega učitelja, .pride v 
disciplinsko preiskavo. 

. , . . - . _ '•. Člen 118.. . •.•>. v-

Noben profesor ne sme biti premeščen v ctr'âgo 
službo niti na drugo fakulteto aH univerzo, niti poBtav-

<ljen na dirug položaj.brez svojega pristanka.;* l \ (---~:-

SDS 
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Redne in izredne profesorje sme minister za pro-
sveto odstraniti z univerze: 1. po predlogu univerzitetnega 
sveta: a) če so tako oslabeli, da ne morejo stalno vršiti 
svoje dolžnosti in b) če so se s svojim postopanjem v 
moralnem in socialnem pogledu onemogočili; 2. po raz
radbi disciplinskega sodišča. 

Člen 119. ' 
Če proîesor toliko oslabi, da svoje dolžnosti ne more 

vršiti, se obrne dekan fakultete, na kateri dotični pro
fesor predava, na rektorja, zahtevaje, naj se sestavi 
zdravniška komisija treh članov. To zahtevo vroči rektor 
ministru za prosveto. Komisija se določi y smislu odstav
ka (*) § 84. zakona o uradnikih. 

Člen 120. 
Če dospe o profesorju k rektorju ali dekanu osno

vana pritožba ali predstavka, da se je onemogočil s 
svojim postopanjem v moralnem in socialnem pogledu, 
se obrne rektor, odnosno dekan po rektorju na univerzi
tetni Benat, naj odredi komisijo petih profesorjev, da 
preiščejo stvar. V komisiji mora biti en Član s fakultete 
dotičnega profesorja. Komisija preišče stvar in predloži 
rektorju svoje poročilo. Rektor pošlje to poročilo fakul
teti, na kateri profesor predava. Fakultetni svet sme ob 
poročilu skleniti, da se pošlji ves predmet disciplinskemu 
sodišču v rešitev, ali pa odloči o odstranitvi učitelja z 
univerze. Za predlog, naj se profesor odstrani z 

^univerze, je potrebno, da glasujeta v fakultetnem svetu 
dve tretjini glasov skupnega števila profesorjev. Če se 
na ta način predlog sprejme v fakultetnem svetu, odloči 
o njem univerzitetni svet vpričo najmanj dveh tretjin 
članov z absolutno večino skupnega števila vseh članov. 
Tako sprejeti predlog predloži rektor ministru za pro
sveto v odobritev. 

Na isti način je postopati, če je zahteval odstranitev 
profesorja z univerze minister za prosveto 

B. U n i v e r z i t e t n i docenti . 

Člen 121. 
Za univerzitetne docente smejo biti postavljeni samo 

na osnovi natečaja, razpisanega analogno členu 107. le 
uredbe, in po izvolitvi v fakultetnem svetu po referatu 
enega profesorja iste stroke osebe, ki imajo doktorsko 
diplomo in o katerih fakultetni svet po objavljenih znan
stvenih delih spozna, da so sposobni delovati v znanosti 
ali znanstveni grani, in če z izvolitvijo soglaša univerzi
tetni senat. Odredbe tretjega odstavka člena 111. te 
uredbe veljajo analogno tudi tukaj, le da vrši ocene 
univerzitetni senat. 

Člen 122. 
Pri kandidatih na tehnični in kmetijsko-gozdni 

fakulteti nadomesti doktorsko diplomo lahko izpričevalo 
o diplomskih izpitih teh fakultet 

Člen 123. 
Izvolitev za docenta ni dopustna, če niso pretekla 

najmanj tri leta od dne, ko je opravil kandidat diplomski 
izpit. Kandidatom, ki so dovršili fakulteto, na kateri se 
diplomski izpit ne opravlja, se šteje ta rok od dne, ko 
se smatra po predpisih te fakultete, da 80 popolnoma 
4ftïBuli Eêfaâ imiggnj teina ftolanfc. 

Člen 124. 
Kdor želi postati univerzitetni docent po razpisanem 

natečaju, mora predložiti preko rektorata v določenem 
roku prošnjo fakultetnemu svetu one fakultete, na kateri 
želi biti postavljen za docenta. 

Prošnji mora priložiti: a) doktorsko diplomo, odnos
no izpričevalo o diplomskem izpitu; b) življenjski popi* 
(curriculum vitae), v katerem morata biti posebej obraz
ložena potek študij in delo po dovršenih univerzitetnin 
naukih; c) točen spisek vseh objavljenih znanstvenih ia 

strokovnih del in po možnosti ta dela sama za dokaz, 
da smé delati v znanosti ali znanstveni grani. 

Člen 125. 
Če prošnja ni sestavljena ali ni opremljena s pri

logami po členu 124. te uredbe ali če prosilec nima 

moralne kvalifikacije, predpisane v tretjem odstavku 
člena 111. te uredbe, zavrne fakultetni svet prošnjo. 

Drugače mora fakultetni svet izvoliti za oceno znan
stvene vrednosti kandidatovih znanstvenih del dva stro
kovnjaka, ki predložita fakultetnemu svetu strokovno 
obrazložen referat, ali je znanstvena vrednost predlože
nih del takšna, da se sme po njih smatrati, da je kan
didat sposoben, delati v znanosti ali znanstveni gf ani. 

Ce nima fakulfeta dveh strokovnjakov za poročevalce, 
sme zaprositi za mnenje strokovnih profesorjev z druge 
fakultete ali druge univerze. 

Člen 126. 

Ko je postopal po odredbah členov 121. in 122. te 
uredbe, sklepa fakultetni svet po kratkem pismenem^ 
referatu in predlogu odrejenih poročevalcev o izvolitvi. 

Kandidate, izvoljene za univerzitetne docente, pred? 
loži fakultetni svet univerzitetnemu senatu, ki se izjavi 
soglasnega z izvolitvijo ali jo pa odkloni. 

Člen 127. 
Izvoljenemu univerzitetnemu docentu ni treba oprav

ljati državnega strokovnega izpita, označenega v § 12« 
zakona o uradnikih (sedmi odstavek § 20. zakona o 
univerzah). 

Člen 128. 
Po vsakih petih letih od dne prve postavitve z* 

docenta je treba voliti univerzitetne docente iznov* 
Če se zopet ne izvolijo, se dajo ministru za prosveto o* 
razpolaganje. Dokler se ne pošljejo na drugo dolžnost 
se smatra, da so na odsotstvu. 

Volitve se morajo izvršiti v enem mesecu dni P° 
dovršenem petem letu docentske službe. Če pride ta ro^ 
v čas šolskih počitnic, se vrši volitev v prvem mesečni 
ko minejo šolske počitnice. 

Člen 129. 
Univerzitetni docenti morajo opravljati vsa pre3av** 

nja in vaje, ki so odrejene po uredbi njih fakultete, №i 
manj štiri ure na teden in se udeleževati izpitov P° 
veljavnih odredbah. . . . 

Univerzitetni docenti se morajo Udeleževati sej ft*^ 
tetnega sveta in ostalih univerzitetnih oblastev, 8e JUj* 
njih sejam pozove rektor, toda nimajo' pravice glaBCfv*?. 
iS 14* &tcti sMmk, zakona e uaiveóah), 
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C. P r i v a t n i d o c e n t u 

Clen 130. 

Za privatnega docenta sme biti postavljena po svoji 
Prošnji na podstavi izvolitve v fakultetnem svetu in 
Po odobritvi univerzitetnega senata oseba izven uni
verze s kvalifikacijo, ki se zahteva za univerzitetne 
Cocènte. Način volitev, ki je predpisan za univerzitetne 
fluente, velja tudi za volitve privatnih docentov, razen 
odredb o natečaju. 

Po vsakih petih letih je treba voliti privatne docente 
n& obrazloženo prošnjo iznova. Če ne bi bili ponovno 
^voljeni, se razrešijo dolžnosti in izgube pravico do 
Paslova. 

Izvolitev privatnih docentov se pošlje ministru za 
prosveto v odobritev. Privatne docente postavlja minister 
2ä'prosveto. Njih število ne sme biti večje od tretjine 
skupnega števila univerzitetnih docentov. To število 
ugotavlja po fakultetah univerzitetni senat. 

:;;,: Člen 131. 

'or;-privatni docenti opravljajo predavanja, ki jih izbe-
r&Jo sami v sporazumu s profesorjem dotične stroke, in 
Slcer najmanj dve uri na teden. Čim privatni docent 
temu ne ustreže; se razreši dolžnosti in izgubi pravico 
dp naslova. , 
; Rektor vodi posebno evidenco o predavanjih in odsot-
stvih privatnih docentov. 

& Člen 132. 

-%: Če pozove rektor ali dekan privatnega docenta k 
Seji univerzitetnega oblastva, je privatni docent dolžan 
°đzvati se pozivu. Pri sejah imajo ti privatni docenti 
&arri6 posvetovalni glas, in to po vprašanjih, zaradi 
peterih so bili pozvani. 

Če ne vrše privatni docenti svoje dolžnosti redno in 
cestno ali če njih delo in ponašanje v javnosti ni v 
skladu s položajem in poklicem univerzitetnega učitelja, 
fch je razrešiti in izgube naslov. 

' ^ - H o n o r a r n i p r o f e s o r j i i n h o n o r a r n i u č i t e l j i . 

' Člen 133. 

Če nedostaja rednih ali izrednih profesorjev ali uni-
*ßrzitetnih docentov, če so na odsotstvu ali preobloženi 
* delom, sme izbrati fakultetni svet strokovnjaka izven 
^iverze za honorarnega profesorja 'ali honorarnega 
j^Helja ali poveriti predavanja učitelju z druge fakul
tete. To izvolitev oceni in sprejme ali odkloni univerzi
tetni senat (člen 34., točka.8., te uredbe). 
^.s Če usvoji univerzitetni senat to izvolitev, postavi 
iRttnister za prosveto po zaslišanju univerzitetne uprave, 
r1 določi v mejah proračunskih sredstev višino honorarja, 
^oljenega kandidata, dokler traja potreba, najdalj pa 
~* tri leta za honorarnega profesorja ali honorarnega 
*^«elja (drugi odstavek § 24. zakona o univerzah). 

4 Člen 134. 
• • \ • • • • - • 

Honorarni profesorji in honorarni učitelji morajo 
jP^a vljati vsa predavanja in vaje, za katere so postav-

1n*^> in vrSiti vse ostale dolžnosti, ki so. v. zvezi z njih 
položajem, 

D. L e k t o r j i , 

Člen 135. 
Za predavanje živih jezikov se postavljajo na osnovi 

natečaja, po izvolitvi v fakultetnem svetu in ob soglas
nosti univerzitetnega senata osebe s fakultetno ali višjo 
strokovno izobrazbo. Glede razpisovanja natečaja in pred
laganja prošenj veljajo predpisi, ki veljajo za volitve 
profesorjev. Po vsakih treh letih je treba voliti lektorje 
iznova; če se zopet ne izvolijo, se dajo na razpolaganje 
ministru za prosveto. Lektorji, ki se izvolijo na osnovi 
natečaja, ne opravljajo strokovnega državnega izpita 
(§ 21. zakona o univerzah). 

Člen 136. 
Lektorji morajo opravljati vsa predavanja in vaje, 

za katere so postavljeni, v sporazumu in po navodilih 
strokovnih profesorjev, ki jih odredi fakultetni svet, in 
ti profesorji imajo pravico, nadzorovati njihovo delo. 
Število njihovih ur in vaj se odredi s fakultetnimi ured
bami, ne sme pa biti manjše od šest ur na teden. 

E. U n i v e r z i t e t n i u č i t e l j i v e š č i n . 

Člen 137. 
Za predavanja veščin se postavljajo učitelji veščin. 

Ti so višji in nižji. 1 
Za višjega univerzitetnega učitelja veščin sme bili 

postavljena na osnovi razpisanega natečaja oseba, ki ima 
višjo strokovno izobrazbo in je opravila državni strokov
ni izpit. 

Za nižjega univerzitetnega učitelja veščin sme biti 
postavljena na osnovi razpisanega natečaja oseba, ki ima 
srednjo strokovno izobrazbo in je opravila državni stro
kovni izpit. • •' 

Za višjo strokovno izobrazbo se smatra fakultetna 
izobrazba, odnosno diploma visoke strokovne šole z 
zaključnim izpitom, za srednjo strokovno izobrazbo pa 
se smatra zrelostni izpit na srednji strokovni šoli ali 
zaključni strokovni izpit na srednji strokovni šoli. Natanč
nejše odredbe o kvalifikaciji strokovnih šol se predpišejo 
s fakultetnimi uredbami. 

Predpisi členov 135. in 136. te uredbe veljajo tudi 
za univerzitetne učitelje veščin. 

F. P o g o d b e n i u č i t e l j u 

Člen 138. 
Učitelji vseh zvanj, navedenih v členu 103. te ured

be, razen privatnih docentov, smejo biti tudi pogodbeni, 
če gre za tuje državljane. Glede izvolitve velja zanje vse, 
kar je rečeno za navedene učitelje. Po izvršeni izvolitvi 
in s pooblastitvijo ministra za prosveto sklene rektor po
godbo po odredbah X. poglavja zakona o uradnikih. 

Vizino nagrade odreja univerzitetna uprava (§ 13., 
drugi odstavek, točka 8., zakona o univerzah). 

Člen 139. 

Pogodbeni učitelji ne morejo biti člani univerzitet
nih oblastev. č e jih pozove rektor ali dekan k seji 
univerzitetnega oblastva zaradi razpravljanja o special
nem vprašanju, so dolžni odzvati ве pozivu in imajo v 
teh ßrimarjh, pjoavetosalni glaa, 
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CleD 140. 

V disciplinskem pogledu veljajo za pogodbene uči
telje isti predpisi, kakršni za redna zvanja. 

ČETRTO POGLAVJE. 

Pomožno učno osebje. 

Člen 141. 
Profesorji in univerzitetni zavodi smejo imeti za 

pomožno osebje asistente po izpričani šolski potrebi, 
ugotovljeni v fakultetnem svetu, če so za njih prejemke' 
v državnem proračunu krediti v naprej dovoljeni ali če 
jih morejo vzdrževati univerze iz lastnih dohodkov. 

. Člen 142. , 
Asistenti so lahko: a) v svojstvu uradnikov ali urad

niških pripravnikov, b) volonterji in c) dnevničarji. 
Za asistenta, asistenta-pripravnika in asistenta-volon-

terja sme biti postavljena oseba s fakultetno izobrazbo, 
ki jo izvoli fakultetni svet in če z izvolitvijo soglaša 
univerzitetni senat (člen 23., prvi odstavek, zakona o 
univerzah). Izvolitev v svetu se vrši, ko obrazloži pro
fesor ali upravnik zavoda potrebo po izvolitvi asistenta 
in se z njegovo obrazložitvijo zlaga fakultetni svet. Pro
fesor predlaga tudi kandidata samega in predloži obenem 
referat o njegovi kvalifikaciji. Ce sprejme univerzitetni 
senat izvolitev, pošlje predlog ministru za prosveto zaradi 
postavitve. 

Ti asistenti se volijo iznova po vsakih treh letih od 
dne postavitve. 

Ce se ne bi nanovo izvolili, se dajo na razpolaganje 
ministru za prosveto. ' 

Asistente-dnevničarje, ki morajo tudi imeti fakultet
no izobrazbo, voli fakultetni svét, izvolitev pa potrdi uni
verzitetna uprava, ki jim odreja prejemke. 

Člen 143. 
Asistenti-pripravniki in asistenti-volonterji, ki niso 

opravili po dovršeni fakulteti asistentskega ali drugega 
državnega strokovnega izpita po dveh letih, najkesneje 
pa v treh popolnih letih od izvolitve, morajo opravljati, 
asistentski državni izpit (§ 23. zakona o univerzah). 

Člen 144 -

Asistentski državni izpit ima. dva dela: občega in 
strokovnega. Opravljati se smeta ločeno, toda vedno v 
enem šolskem letu, a v presledkih največ treh mesecev. 

Člen 145. 
Za izpraševanja kandidatov, ki žele opravljati ta 

izpit, obstojita dve izpraševalni komisiji; ena izpraševal-
na komisija v Beogradu, ki izprašuje vse asistente na 
univerzi v Zagrebu in na univerzi v Ljubljani, in druga 
izpraševalna komisija v Zagrebu, ki izprašuje vse asisten
te na univerzi v Beogradu in na posebnih fakultetah v 
Skoplju in Subotici. 

Člen 146. 

Predsednike komisij in člane izpraSevatelje za vsak 
predmet občega dela izpita postavlja minister za prosveto 
izmed učiteljev te univerze ali višjih strokovnih šol za 
dobo treh let Po potrebi sme postaviti za vsak predmet 
občega izpita tudi več članov. Za člane izpraševatelje 

strokovnega dela izpita so poklicani po svojem položaju 
profesorji ali univerzitetni docenti te univerze, strokovni 
za predmete, za katere so postavljeni asistenti-priprav
niki, ki opravljajo izpit. Te odreja za vsak sporni primer 
fakultetni svet. 

Vsaka izpraševalna komisija ima delovodjo, ki ДО 
postavlja po predlogu univerzitetne uprave minister t& 
prosveto izmed stalnih univerzitetnih uradnikov aH uzadr 
nikov ministrstva za prosveto. 

. ' ; , ( ! ) • . 

Člen 147. 

Predsednika nadomešča, ob bolezni ali odsotnosti po 
činu najstarejši član komisije za izpraševanje predmetov 
iz občega dela izpita. Ce.se izprazni v triletni izpitni dobi 
mesto predsednika ali mesto izpraševatelja za predmete 
občega dela izpita, postavi minister za prosveto drugega» 
ki mu traja članstvo v komisiji do konca te izpitne dobe-

Člen 148. 

Predsedniku in Članom komisije kakor tudi delovodji 
gre nagrada, kolikršna gre članom izpraševalne komisije 
za profesorske izpite. Kandidati polože nagrade pred 
opravljanjem izpita pri delovodji komisije. 

Člen 149. 

Pravico, opravljati državni strokovni izpit, ima vsaK 
univerzitetni asistent-pripravnik, ki je dovršil dve.' te«' 
pripravljalne službe. Od teh let je moral prebiti najmanj , 
poslednje leto dni neprekinjeno kot univerzitetni asistent 

Člen 150. 

Asistenti, ki so prišli na univerzo iz druge stroke,' 
morajo, če so v stroki, jz katere so prišli, opravili državni 
strokovni izpit, opravljati v šestih mesecih iz občega dela 
tudi one predmete, ki jih niso opravili v predhodni strpkj 
in, če spozna izpraševalna komisija.to za potrebno, tudi 
svoj strokovni izpit; drugače ne morejo ostati asistenti« 

Člen 151 

Prošnjo za opravljanje strokovnega državnega izpita 
predloži kandidat izpraševalni komisiji po dekanu svoje 
fakultete. S prošnjo je treba predložiti tudi naslednje 
listine: " 

1. potrdilo o letih službe z označbo, koliko let if 
karididat prebil y drugi službi in koliko kot univerzitetni 
asistent; '"''; -

2. diplomo o dovršeni fakulteti ali višji šoli z ,ve^ 
1 javo fakultete, in . 

3. domačo nalogo ( tèmo). '•*'.'.» 

Člen 152. 

P o predloženih l ist inah odločita predsednik in е 1 ?л 
član komisije, ali je pripustiti kandidata k izpitu a ü ^ 6 , ' 
Če se ne zedinita, se predloži to vprašanje komisiji У '. •,• 
rešitev. Na isti način je določiti tudi dneve, ko je Ш1*'; 
opravljati. . 

Člen 153. 
Kandidat sme odstopiti od izpita samo, če oboli, fi**', ": 

mora dokazati s potrdilom dveh državnih zdravnikov, aU*;. 
če je iz tehtnih vzrokov zadržan, opravljati :izgit?l^;[;;-; 
vzroke oceni izpraševalna komisija. Komisija sme 
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•Дн kandidatu, da odstopi od' opravljanja izpita, tudi 
zaradi njegove trenutne slabosti. V vsakem drugem pri-
a e r u se smatra, da izpila ni opravil. 

Glen 154. 

Izpit se sme opravljati med vsem šolskim letom. 

Clen 155. 
Obči izpit je samo usten. Pri občem izpitu mora 

k andidat dokazati: 
a) da zna dobro srbsko-lirvatsko-slovenski jezik s 

književnostjo; 
. b) da uporablja dobro in lahko za strokovno potrebo 
francoski ali nemški ali angleški jezik; 

c) da zna teorijo administrativnega prava v glavnih 
Potezah in iz pozitivnega zakonodajstva: zakon o um

azali z občo uredbo in s fakultetnimi uredbami, zakon 
uradnikih, zakon o državnem računovodstvu in pravil-

^k.za, njegovo izvrševanje. 

Clen 156. 
Kandidati, ki so pri diplomskem ali pri državnem 

. okovnem izpitu opravili katerega izmed predmetov 
z Slena 155. te uredbe, so oproščeni opravljanja teh 

Predmetov pri tem izpitu. 

Člen 157. 
'•Л- Ob koncu občega izpita sklepa izpraševalna komisija, 
Ш je kandidat izpit opravil, če kandidat ne opravi 
Jčega izpita, ga "ni pripustiti k strokovnemu izpitu. 

Člen 158. 

Strokovni izpit se opravlja iz one znanosti, za katero 
•e postavljen kandidat za asistenta. Pri tem izpitu mora 
estent dokazat?, da zna uporabljati izvirno slovstvo in 
a zna uporabljati sodobne teorije in sredstva svoje 

danosti. 
Člen 159. -

Strokovni izpit ima te-le dele: 
a ) domačo nalogo (tèmo); 
b) pismeno nalogo (klavzuro) ; 
<9 ustni izpit. 

člen 160. 
' Temo za domačo nalogo izbere kandidat v sporazumu 

ђ ^ 1 1 1 1 1 1 Članom izpraševalne komisije, ki ga bo ippraševal 
Pr ,s*r°kovnem izpitu, in jo priobči komisiji mesec dni 

e d pismeno prijavo k izpitu. 

Clen 161. 

ће : .^.fcpi*1 1 6 komisije, ki bo izpraševal pri strokov-
Pis0 kp*hv pregleda domačo nalogo in odda svojo 
Pr^f 1 1 0 sodbo o (njej; toda tudi ostali člani smejo nalogo 
^ g l e d a t i in se o nje vrednosti prepričati. Ta ^odba se 

°ddati tudi pred opravljenim občim delom izpita. 

Clen 162. 
lB&s}r izdelavi domače naloge mora 
- J^Stt. v se slovstvo, ki ga je uporabil 

Kandidat točno 
pri delu. ' • '-"\K • ' a ü o i " v s i v o , JU g a JÖ upuraun pri ae iu . 

^Uiiž Р ° ^ е domača naloga nezadostno znanstveno ali 
UQ n ^ V a o izobrazbo kandidata, ga izpraševalna komisija 

C«fiusQ k. nadaljnjemu izpitu, "•'" 

Člen 163. 

Kandidatom, ki imajo doktorski naslov na osnovi 
izdelane doktorske disertacije, se prizna doktorska diser-
Licija za domačo nalogo in so oproščeni izdelave doma
če naloge. 

Člen 164. 

Pismeni nalogi (klavzuri) je namen, da se vidi, 
koliko je sposoben kandidat pokazati svoje znanje hitro 
in zanesljivo po kakem vprašanju iz znanosti, za katero 
je postavljen za asistenta. 

Za pismeno nalogo izbere kandHat eno izmed treh 
vprašanj, ki se mu dajo pismeno. 

Pismeno nalogo izdeluje kandidat ob nadzorstvu 
enega člana izpraševalnega odbora. Izdelava ne sme tra
jati več kot štiri ure. 

Člen 165. 

Za pismeno nalogo iz kemije ali druge prirodne 
znanosti se sme dati tudi praktično delo v laboratoriju 
ali kabinetu. 

Člen 166. 

Pri ustnem izpitu dobi kandidat vprašanja, ki jih 
sestavita predsednik izpraševalne komisije in izpraše
valec. Po končanem ustnem izpitu odloči komisija, ali 
je kandidat ta izpit opravil ali ne'. 

Člen 167. 

Po opravljenem strokovnem izpitu odloči komisija, 
ali je opravil kandidat asistentski izpit odlično, soglasno 
ali z večino glasov. > 

lasno 
i 

Člen 168. 

Kandidat, ki ne dokaže zadostnega uspeha pri občem 
ali strokovnem izpitu, mora ponoviti ves izpit, toda ne, 
preden ne mine šest mesecev od prvega izpita. Kandidat 
sme opravljati državni strokovni izpit največ dvakrat; 
potem. izgubi pravico asistentski izpit dalje opravljati, 
i" ~» je dati ministru za prosveto na razpolaganje. 

Člen 169. 

Izpraševalna komisija je sklepčna, če Je prisotna 
večina njenih članov. Sklepa se z večino glasov prisotnih 
članov. Ob enakosti glasov se smatra, da kandidat izpita 
ni opraviL 

Clen 170. 

O celotnem izpitu sa vodi zapisnik, ki ga podpiše 
izpraševalna komisija in ki se hrani kot arhiv iz.praše-
valne komisije v rektoratski pisarni, odnosno pri mini
strstvu za prosveto. 

Clen 171. 

Odločbo o izpitu predloži predsednik izpraševalne 
komisije obenem s poročilom o poteku vsega izpita, po 
rektorju ministru za prosveto. Kandidatu, ki izpit opravi, 
izda na osnovi rektorjevega poročila minister za pro-
§ïêtp diplomo. 
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PETO POGLAVJE. 

Administrativno in tehniško osebje. 

1. Obča univerzitetna pisarna. 
Člen 172. 

Zaradi opravljanja administrativnih poslov obstoje 
na vsaki univerzi: obča univerzitetna pisarna (rektorat) in 
pisarne poedinih fakultet (dekanati), po potrebi pa tudi 
uprava univerzitetnih posestev in uprava kliničnih bolnic. 

S fakultetnimi uredbami se določi, na katerih fakul
tetah poslujejo tudi druge pisarne poedinih odsekov in 
institutov. 

Člen 173. 
Obča univerzitetna pisarna je sestavljena iz rektorat-

eke pisarne in univerzitetnega računovodstva. 

Člen 174. 
Skozi rektóratsko pisarno prehajajo vsi spisi, ki 

dospo od urada ali osebe zunaj univerze rektorju ali 
univerzi, odnosno raznim univerzitetnim oblastvom ali 
ki jih pošiljajo univerzitetna oblastva uradom ali osebam 
zunaj univerze. V rektoratu se izdelujejo vsi predmeti, 
ki spadajo v pristojnost rektorjevo, univerzitetne uprave, 
univerzitetnega senata ali univerzitetnega sveta; rektorat 
ureja in hrani arhiv rektoratske pisarne, univerzitetne 
uprave, univerzitetnega senata in sveta, nižjega in višjega 
disciplinskega sodišča za učitelje, sodišča za slušatelje in 
izpraševalne komisije za državni asistentski izpit. Rekto
rat vodi evidenco učencev, njih združb, učiteljskega, 
pomožnega, administrativnega in tehničnega osebja 
univerze in služiteljev. 

Člen. 175. 
Šef obče univerzitetne pisarne je univerzitetni tajnik. 

Za opravljanje poslov rektoratske pisarne se prideli 
temu potrebno pomožno administrativno osebje: glavni 
arhivar, pisarji, knjigovodja, pomočnik knjigovodje, arhiv
ski uradniki, zvaničniki in dnevničarji. 

Na univerzah z nad 3000 slušatelji se sme postaviti 
tudi še drugi univerzitetni tajnik. 

Univerzitetni tajnik odgovarja rektorju za vse pisar
niške posle rektoratske pisarne. Razporeja vse posle med 
podrejeno administrativno osebje in vodi nadzorstvo nad 
njegovim delom v sporazumu z rektorjem. 

Univerzitetnega tajnika nadomešča po potrebi drugi 
univerzitetni tajnik ali oni fakultetni tajnik s fakultetno 
izobrazbo, ki ga odredi rektor. 

Rektor predpiše s pismeno naredbo notranji red za 
rektoratsko pisarno. 

Člen 176. 
Univerzitetni tajnik mora imeti fakultetno izobrazbo 

in opravljen državni strokovni izpit. 
Univerzitetnega tajnika voli univerzitetni senat izmed 

kandidatov, ki se prijavijo na razpisani natečaj. 

Člen 177. 

Drugi univerzitetni tajnik mora imeti dovršeno prav
no fakulteto, državni strokovni izpit (sodniški ali odvet
niški izpit ali izpit za administrativne uradnike s fakul
tetno izobrazbo). Izvoli ga po razpisanem natečaju in 
predlaga ministru za prosveto zaradi postavitve univerzi
tetna uprava, 

Drugi univerzitetni tajnik opravlja posle, ki mu V» 
dodelita rektor in univerzitetni tajnik, zlasti pa posi0 

pravno-administrativnega značaja. Drugi tajnik je obenem 
tudi disciplinski tožilec pri sodišču za slušatelje. Na uni
verzah, kjer ni drugega tajnika, vrši to dolžnost univer
zitetni tajnik. 

Člen 178. 
f 

Glavni univerzitetni arhivar ima položaj glavnega 
arhivarja po XIII. poglavju zakona o uradnikih. Izvoli in 
predlaga ga ministru za prosveto zaradi postavitve upi" 
verzitetna uprava. 

Glavni arhivar upravlja mimo ;poslov, ki mu 1* 
dodeljuje univerzitetni tajnik, arhiv, ga ureja in vodi 
evidenco slušateljev, njih združb, učiteljskega in ostalega 
univerzitetnega osebja in služiteljev. 

Člen 179. 

Pisarji in uradniški pripravniki morajo imeti naj
manj srednješolsko izobrazbo in imajo položaj in ,plp<? 
po zakonu o uradnikih. 

Arhivski uradniki morajo imeti dovršene štiri ra&v 
rede gimnazije in imajo položaj in prejemke po zakonu 
o uradnikih. 

Člen 180. 
Za opravljanje računskih poslov na univerzah obstoji 

računovodstvo s šefom in potrebnim številom uradni
škega osebja (knjigovodje, zvaničnikov in dnevničarjevj' 
Šef računovodstva z osebjem vrši vse računske in blagaJ' 
niške posle univerze po predpisih zakona o državneftv 
računovodstvu. Razen tega opravlja vse administrativo®* 
dopisovanje svojega odseka, podpisujoč izplačilne nalo$ 
obenem z rektorjem, ostale važnejše spise pa skupno " 
tajnikom, in prav tako tudi evidenco dohodkov in га^ 
hodkov univerzitetne lastne imovine, daritev in volil. 

2. Fakultetne pisarne. 

Člen 181 

Vsaka fakulteta ima svoj dekanat. 
Skozi dekanat prehajajo vsi spisi, ki prihajajo 2* 

dekanat ali fakultetni svet ali razne ustanove te fakultet 
in obratno; v dekanatu se izdelujejo vsi predmeti, 
spadajo v pristojnost dekana in fakultetnega sveta, s 
ureja in hrani fakultetni arhiv in vodi evidenca vpiš0 1 1^ 
učencev in vseh fakultetnih ustanov. 

Člen 182. . • ; 

Administrativne posle v poedinih dekanatih ? r S ; 
fakultetni tajniki s potrebnim številom pisarjev, p r i p r a ' 
nikov, arhivskih uradnikov, zvaničnikov in dnevnlčan6 ' 
Odgovorni so pristojnim dekanom za posle v s 
dekanatih. Njih postavitev se vrši na predlog univ» 
tetne uprave po izvolitvi v fakultetnem svetu. 

Člen 183. 

iVOj». 

iki Fakultetni tajniki, pisarji in uradnisM рг1рга*°^гл 
morajo imeti najmanj srednješolsko izobrazbo in 1^Ш 
položaj in plačo po zakonu o uradnikih. Fakultetni &$*••£ 
s fakultetno izobrazbo in opravljenim strokovnim i*P>r / 

<Јшфfi .oJßzjJM_J№& £0 1аШ»А.ш№Ш, ., '..-., • 
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3. Pomožno osebje. 

' Člen 184. 

n v°m o^n o o s e ^ i e univerzitetnega računovodstva in 
Pomožno administrativno osebje univerz ima položaj in 
P«Čo po zakonu o uradnikih. 

4. Tehniško osebje. 

Člen 185. 
Razen tega obstoji na univerzah tudi tehniško osebje. 
Med tehniško osebje spadajo: 

, &) kot uradniki, ki morajo imeti fakultetno izobraz-
0 in državni strokovni izpit: upravnik vzornega pose
ra, upravnik kliničnih bolnic, upravnik veterinarske 

'"laike in upravnik univerzitetnih zavodov; 
, ^ b) kot .uradniki, ki morajo, imeti fakultetno izobraz

bi rentgenologi, lekarnarji, prosektorji, šolski zdravniki, 
^HOaomski observatorji, kustosi in kmetijski pristavi; 
i i $ ^ uradniki, ki morajo imeti popolno srednje-
Olako in strokovno izobrazbo z zaključnim izpitom: 

^servatorji, kartografi, knjižničarji fakultetnih knjižnic, 
,eQtisti (zobni tehniki), upravniki univerzitetnih po-

8estev-
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Člen 187. 

st ^ ^ 0 t u r a ( ^ m ^ ^ ki morajo imeti popolno srednjo 
rokovno šolo z zaključnim izpitom: nadzorniki univer-

«etnih zavodov, vrtnarji, fotografi, kalkulatorji, stro-
A.°*ni mojstri, laboranti, šefi univerzitetnih delavnic, 
*«,°lničarji in sestre pomočnice, risarji, preparatoci, eko-
Ш ' in delavniški poslovodje; 

l i d) kot uradniki, ki morajo imeti nižjo strokovno 
Jforazbo: vrtnarji, kalkulatorji, fotografi, babice, rent-
o$?atorji, strokovni mojstri, laboranti, risarji, zobni 
v^Piški pomočniki, pomočniki delavniških poslovodij, 
rH'laci, šefi univerzitetnih delavnic, bolničarji in sestre 
w ločnice, preparatoci; 
. e) kot zvaničniki, ki morajo imeti dva razreda sred-

J 6 ali nižje strokovne šole ali mojstrski ali strokovni 
ia« V r a * a r i i> babice, strokovni mojstri, laboranti, kur-

*» bolničarji (ali sestre pomočnice) in gospodarji. 
te s ^ u ^b e n ci pod b), c) in č) morajo imeti za postavi-

Da uradniško službeno mesto državni strokovni izpit, 
Ki. *8W opravljanje predpisuje pravila minister za 
Posveto. , 
jja g r a d n i k e pod a) in b) izvoli na osnovi razpisanega 
Šol t k ' а ^ и ^ е * п 1 s v e t > vendar je pristojen za izvolitev 

.«ega zdravnika svet medicinske fakultete. 
tw izvolitve pretresa, sprejema ali odklanja univerzi-

e t a a uprava. 
k Ostale uslužbence voli pristojni fakultetni svet, če so 

uslužbenci fakultete ali poedinih institutov, izvolitev 
v Pretresa, sprejema ali odklanja univerzitetna uprava. 
. .80 to uslužbenci rektorata, jih voli univerzitetna 
uP*ava. 
j-j / s i uslužbenci, našteti v tem paragrafu, imajo polo-
^ Ш placQ po zakonu o uradnikih. 

Člen 186. 

Raze členu 185. te 
tehniške. posle 

4*edh tehniškega osebja, omenjenega v 
£ot ' B e 8 m e i ° postavljati za poedine te 
^^?°fno tehniško osebje honorarni uslužbenci in 
P»edl ** Postavlja jih v mejah proračuna rektor na 
^ед. 0 » d e k a n a fakultete, Če pripadajo fakulteti, ali uni-
J ^ T ^ g a tajnika, če pripadajo rektoratu, honorar pa 

**ова. univerzitetna unsava, 

Za administrativno, računsko in tehniško osebje 
univerz veljajo disciplinski predpisi zakona o uradnikih. 

Člen 188. 

Služitelje izvoli v okviru proračuna univerzitetna 
uprava. Posle odreja služi,teljem pri rektoratu in v občih 
univerzitetnih prostorih univerzitetni tajnik. 

Univerzitetni služitelji imajo položaj in plačo po 
zakonu o uradnikih. 

V disciplinskem pogledu veljajo za univerzitetne slu
žitelje predpisi zakona o uradnikih, 

ŠESTO POGLAVJE. 

Slušatelji. 

Ölen 189. 

Univerzitetni slušatelji so lahko redni in izredni. 

Člen 190. 

Za redne univerzitetne slušatelje se sprejemajo osebe 
, z izpričevalom o opravljenem zrelostnem izpitu na sred-: 
njih šolah (gimnazijah, realnih gimnazijah in realkah). 

Izpričevala o zrelostnem izpitu omenjenih srednjih 
šol ne more nadomestiti nobeno drugo izpričevalo. 

Člen 191. 

Glede na vrsto zrelostnega izpita in na značaj fakul
tetnega pouka se predpiše s fakultetnimi uredbami, 
kakšno tako zrelostno izpričevalo se zahteva na poedinih 
fakultetah, dalje, ali so za sprejem na poedine fakultete 
potrebni dopolnilni izpiti in, če so potrebni, kateri So in 
kako se opravljajo; ti dopolnilni izpiti se smejo opravljati, 
na gimnazijah, realnih gimnazijah, realkah in na fakul
tetah; ocene, kje je opravljati dopolnilni izpit, izdajo 

, fakultetni sveti najkesneje do konca meseca oktobra, 
odnosno marca, drugače se semestri ne štejejo. 

Tem dopolnilnim izpitom se odredi rok s fakultet
nimi uredbami. 

Člen.192, 

Oni, ki nimajo pogojev za redne slušatelje, se smejo 
sprejeti po odobritvi fakultetnega sveta za izredne sluša
telje, če imajo predhodno šolsko izobrazbo, ki jo pred
pisujejo fakultetne uredbe. Fakultetni sveti smejo ob 
početku šolskega leta vnaprej določiti, ob katerih pogojih 
smejo vpisovati dekani izredne slušatelje v tem šolskem 
letu brez posebne odločbe fakultetnega sveta. 

Onim izrednim slušateljem, ki pozneje izpolnijo po
goje za redne slušatelje, se nikoli in nikdar ne smejo 
šteti semestri izrednega učenja v semestre rednega 
učenja na nobeni fakulteti. 

Člen 193. • - ' 

Slušatelji, ki predlože izpričevalo o opravljenem zre
lostnem izpitu na gimnazijah, realnih gimnazijah ali 
realkah zunaj kraljevine, kakor tudi slušatelji, ki so 
prej študirali na inozemskih univerzah in visokih šolah 
in imajo izpričevalo o opravljenem zrelostnem izpitu, se 
smejo ynisati fìo. odoMtyi fakultetnega syeta, ki mora 
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predloženo izpričevalo o zrelostnem izpitu predhodno 
preizkusiti in nato odločiti, ali sprejme prijavljenega 
slušatelja in ali mu prizna vse ali samo poedine seme
stre prejšnjega učenja in izpite, pri čemer upošteva 
vzajemnost (reciprociteto). 

Ob sporu odloči definitivno o vrednosti izpričevala 
minister za prosveto po zaslišanju glavnega prosvet
nega sveta. 

Člen 194. 

Svojstvo univerzitetnega slušatelja se pridobi z vpi
som (imatrikulacijo) v glavno knjigo slušateljev, ki jo 
vodi rektoratska pisarna. 

Vpis slušateljev, ki stopajo prvikrat na univerzo, se 
vrši pri fakultetnih dekanatih, in to od dne 25. septem
bra do dne 5. oktobra in od dne 1. do dne 5. marca. Kan
didati morajo ob vpisu predložiti čitljivo izpolnjen vpisni 
list v duplikatu, rojstni (in krstni) list, izpričevalo o 
opravljenem zrelostnem izpitu, fotografijo v štirih izvo
dih in neizpolnjena formularja indeksa in dijaškega 
lista (legitimacije). En izvod vpisnega lista, rojstni (in 
krstni) list in izpričevalo o zrelostnem izpitu ostane v 
dekanatskem arhivu, drugi izvod vpisnega lista se izroči 
rektoratu za vpis v imatrikulacijsko knjigo, indeks in 
dijaški list pa se izročita overovljena slušateljem. 

O podaljšanju označenih vpisnih rokov odloča uni
verzitetna uprava. 

Poslednji dan vpisovanja se zaključi ob šestih zvečer 
glavna knjiga s podpisoma dekana in fakultetnega tajnika 
in s fakultetnim pečatom. 

Naknadni vpis sme dovoliti uprava slušateljem, ki 
se prijavijo do vštetega dne 20. novembra in do vštetega 
dne 20. aprila. Poleg imena naknadno vpisanih sluša
teljev je postaviti v pripombi vselej številko odločbe 
univerzitetne uprave, s katero se je dovolil naknad
ni vpis. 

Na posebnih fakultetah vrši vse posle rektorja ob 
vpisovanju dekanatska pisarna. 

Č l e n 1 9 5 . • • " • ' • • 

Vsak slušatelj mora ob pričetku vsakega semestra, 
in to od dne 1. do dne 10. oktobra.in od dne 1. do dne 
10. marca izpolniti v dvojniku semestralni prijavni list 
in ga predložiti obenem z indeksom in dijaškim listom 
dekanatu svoje fakultete. Dekana* vpiše, če vpisu nič ne 
nasprotuje, prijavni list v vložni zapisnik, dvojnik pri
javnega lista pa' pošlje pod isto številko vložnega zapis
nika rektoratu. ' 

Izjemoma, in sicer na izrecno prošnjo smejo fakul
tetni sveti odobriti tudi naknadno prijavo, toda tudi to 
najdlje deset dni, ko so se 'predavanja začela. Semestral
nih prijav po tem roku ni upoštevati. 

«Po dovršeni prijavi je vsak slušatelj dolžan vpisati 
v indeks predavanja, ki jih želi :poslušati, in vaje, ki se 
jih hoče udeleževati; število tedenskih ur za predavanja 
in vaje ne sme biti manjle od predpisanega minima. 

Ob začetku vsakega, semestra mora vsak slušatelj 
v roku, ki ga odredi dekan fakultete, predložiti vsakemu 
svojemu učitelju indeks, da mu overovi s svojim izvir
nim podpisom vpisano predavanje in vajo. Učitelj mora 
postaviti poleg podpisa tudi datum overovitve; preden 
p<>dpiše, se pa mora prepričati, da, je indeks redno v 
rektoratu overovljen. Ob koncu vsakega semestra mora 
učitelj na isti,način s svojim podpisom, overoviti, da je 
slušatelj redno obieko.val volana. дгјкЈдудтЦа, ЈУа jraje. 

Ko da ob koncu semestra overoviti indeks pri uči
teljih, mora vsak dijak točno in čitljivo prepisati iz in
deksa vsa overovljena predavanja in vaje v semestralni 
list (v dvojniku) in ga obenem z indeksom osebno prj" 
nesli v dekanat svoje fakultete; ko se je dekan prepri
čal, da se sklada točno z indeksom, overovi s svojim 
podpiso'iri in dekanatskim pečatom semester v indeksu 
in na semestralnih listih; overovljeni indeks se vrne 
slušatelju, en izvod semestralnega lista ostane pri de
kanatu, drugi pa se pošlje rektoratu. 

Če ugotovi dekan pri overavljanju semestra, da^lU" 
šatelj ni dal overoviti pri učiteljih minimuma ur, predpi
sanih s fakultetno uredbo, mu tega semestra ne overovi, 
predmeti pa, za katere ni rednega učiteljevega podpisuj <: 
se prečrtajo. л ' • 

Člen 196. , 

V vpisni list vpiše fakultetni tajnik, odnosno glavo* 
arhivar vsak semester vse nove podatke iz prijavni!1 

semestralnih listov in vsa poročila o kolokvijih in jzpit ik •, 
Vse obrazce predpi še ministrstvo za prosveto iQ(?? 'i 

natisnejo kot državna izdaja- •. ••, •'•• •] 
Če slušatelj indeks izgubi, mu izda univerzitetni W", -4 

nik dupl ikat proti povračilu stroškov po službenih.-p1^ j 
datkih rektoratske pisarne. Ta indeks mora imeti oznaÖb" | 
»duplikat«. ' ' ,, ;^ 

Duplikat slušateljskih l i s t in. (in to samo indeks ty.J,^ 
legitimacija) se .sme izdati, če dokaže prosilec s potrdi'i*|-
lom, da je prijavil izgubo listin krajevnemu pol ic i j skem^" j 
ob.lastvu in jo objavil po »Službenih novinah«. ' •;.-. ' ' 

№ 
Člen 197. 

Če vidi dekan po prijavnem listu, da so glede vpisfc 
zadržki, navedeni v tej uredbi, zavrne prošnjo in zaznä'v 
muje to na prijavnem listu. Zoper to odločbo se sm® 
prosilec pritožiti na fakultetni svet v osmih dneh °*" 
dne, ko je bil zavrnjen. Če so glede vpisa zadržki,. P*"; 

vedeni v členu 191. te uredbe, zaznamuje dekan odiocb? 
na prijavnem listu in nakaže prosilca, naj se'javi P° 
predpisih fakultetne uredbe k dopolnilnemu izpitu. Çe 

prinese tak prosilec izpričevalo o opravljenem dopolni" 
nem izpitu, ga vpiše dekan po členu 196. | te uredbe.;C6; 
je glede vpisa zadržek, označen v členu 192. te uredbe» 
vroči dekan prosilcev prijavni list fakultetnemu svetu v 

odločbo, če ni po občem sklepu fakultetnega sveta dek» t t 

pooblaščen, da sam dovoli vpis. 
V vsakem teh primerov mora vpisati fakultetni w* 

nik prijavni list v fakultetni vložni zapisnik. 

Člen 198. ,,/ 

Predavanja, ki jih je vpisal, sme slušatelj zameJ»"' 
z drugimi v prvih šestih tednih v semestru, toda T&№"(. 
o tem obvestiti dekana in glavnega arhivarja, da зе^Р^ «' 
pravi semestralni list. 

C l e n 180. . 

Slušatelji smejo pripadati samo eni îakulteti in'f0• j -
rajo vpisati mintìnum ur po uredbi svoje fakultete^P л 
slušati pa smejo tudi predavanja na drugih fakultß*^ 
toda teh predavanj ne morejo niti Vpisovati v svoje »T, 
mestralne liste, niti jih overavljati. Izvzeti so s a m o ^ r ^ 
Pmi јг tre^ajatetavjsf l flena 218.-te uredba, №•*" 

, V ! 

»4 
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Člen 200. 

Za prestop na istoimensko fakulteto druge univerze 
v paljevini mora predložiti slušatelj prošnjo dekanatu 
Sv°je fakultete, ki mu potrdi v indeksu in dijaškem listu 
Prestop in s podpisom dekana izda potrdilo o kolokvijih • 
l4 opravljenih izpitih; o izbrisu obvesti dekanat takoj 
Rektorat, da se vpiše izbris v osebni list. Ko dospe slu
šatelj na drugo fakulteto, se mora prijaviti s prošnjo pri 
T*janatu, l<i ga sprejme za slušatelja, in o tem takoj 

• bvesti rektorat, kateremu pošlje obenem potrebne po-
l a a tke za osebni list. 

Ì
' Pri prestopu na univerzo zunaj kraljevine se od-

vzäme slušatelju ob izbrisu s fakultete dijaški list (legi-
f Racija) : Л 

^ ' Člen 201. 

i; > Ce želi prestopiti slušatelj inozemske univerze na 
fc: ' Jjm v erzo v kraljevini, mora postopati po členu 193. te 
jj,: r*dbe. .y tem primeru mora predložiti prosilec razen 
f. Ricévala o zrelostnem izpitu in rojstnega (in krstne

ga) lista tudi potrdilo o prejšnjem učenju na inozemskih 
^Hverzah (visokih šolah), v prijavnem listu, pa označiti 
«mverzo (visoko šolo), s katere prihaja, in čas, ki ga je 
stokaj prebil 

Člen 202. 

« Slušatelji morajo prihajali redno k vpisanim pre-
:<?V anjem in vajam. Učitelji morajo vršiti po svoji izpre-
t.f^dnoati nadzorstvo in overovitev indeksa nerednim slu-

; M ^ i e m zavrniti. Fakultetni sveti smejo po potrebi iz-
Ш posebne ukrepe za kar najrednejše obiskovanje pre-
"ïvanj in vaj. 
, Slušatelji, ki se ne obnašajo vljudno in dostojno, se 
snu je jo po disciplinski uredbi. * -

. Člen 203. 

En slušatelj se sme vpijati največ dvakrat v isti se-
Ler, razen če posebne fakultetne uredbe drugače West 

določi ajo. 

Člen 204. 

j . Siromašni, toda vredni slušatelji smejo dobiti držav-
p r . | , d r ugo podporo, če izpolnijo pogoje, postavljene v 
Po ^' k* J*k v t a n a m e n predpiše minister za prosveto 

zaslišanju univerzitetnega senata. 

Člen 205. 
Po 1Z-

izkaz-
)ja ' . ° vpisu dobi univerzitetni slušatelj legitimacijo (i 
Hipft

m*e0^ k i J° i z d a fakultetni tajnik. Strošek za izka: 1 ? 0 trpi slušatelj. 
v a : j ä t ^ a Z n i c a mora imeti slušateljevo fotografijo in na
r e ^ 1 . * 1 1 1 6 univerze, fakultete, odnosno odseka, y kate-
itrg l e slušatelj vpisan, slušateljevo ime, priimek, "kraj 
tograf--r0^Stva' S t a n i n n j e g Q V l a s t n o r ° 6 n i podpis. Cez fo-
•P'ist . ° . s e Potisne univerzitetni pečat, pod pečatom pa 

a v i izvirni podpis univerzitetnega tajnika. 
%ŠatZ , a z n i c a v e 4 a s a m 0 z a o n i semester, za katerega je 
tereo! I-V p i s.a n» *• 3'- od pričetka onega semestra, v ka-
Ö e . £ a J e v P i s a u> pa do pričetka prihodnjega semestra. 

^stala veljati, se mora t ' 
izkaznica nima veljave. 

M •|jye prestala veljati, se mora podaljšati; brez take po. 
<.*У$ izkaznica nima veljave. 

rli, :l^ : ; G <iide slušatelj z univerze ali je kaznovan disci-
3 ЈВДШЈРЈ }Ц ima za posledica ЦЈиђо. syojstva 

univerzitetnega slušatelja,.se mu mora izkaznica odvzeti. 
Ce slušatelj izkaznico izgubi, se mu izda na njegovo 

zahtevo duplikat proti povračilu stroškov. Ta izkaznica 
mora nosili označbo »duplikat«. Slušatelji morajo imeti 
izkaznico vedno pri sebi, da se morejo z njo izkazati, 
odnosno jo izročiti oblast vom na niih zahtevo. 

Člen 206. 

Univerzitetni slušatelji se smejo medsebojno zdru
ževati: 1. y društvih, ki jih predstavljajo kot celoto, ali 
2. v društvih, v katerih si množe člani svojo izobrazbo 
v vseh naukih, ki se predavajo na univerzah, ali v umet
nostih, kjer se vežbajo v prosti diskusiji vseh vprašanj z 
vseh področij ali se vzajemno podpirajo moralno in ma
terialno v potrebi in bolezni ali se. fizično krepe. Sluša
telji se smejo združevati tudi radi učvrščevanja'ter šir
jenja jugoslovanske narodne kulture. Osna vijanje dru
štev odobruje in ' njih poslovanje nadzira univerzitetni 
senat, kolikor se ne odredi.s posebno odredbo drugače. 

Da se ostvarijo navedeni nameni, smejo obstojati na 
univerzah ta-le društva: a) reprezentativna, b) podporna, 
c) kulturna, č) strokovna, d) umetniška, e) športna. Re
prezentativna in podporna društva predstavljajo dijake 
univerze kot eno celoto, nosijo naziv »jugošlovensko« in 
smejo obstajati samó po eno na univerzi ali posebni fa
kulteti; ostala pa predstavljajo dijake, združene po stro
ki, umetnosti in drugih zgoraj navedenih namenih, in 
njih število ni omejeno. 

V reprezentativno društvo se ne smejo vpisati za 
člane univerzitetni.slušatelji kot poedinci, ampak samo 
odobrena društva slušateljev kot kolektivne enote. 

Reprezentativna društva vseh univerz in posebnih 
fakultet se smejo združiti v eno društvo s sekcijami na 
poedinih univerzah in posebnih fakultetah. 

Istotako se smejo združevati dijaška društva z raz
nih fakultet v kraljevini Jugoslaviji, če so iste stroke 
ali imajo isti namen, v skupno jugoslovansko društvo. 
Pravila vseh skupnih društev odobruje na predlog se^ 
nata onih univerz,'ki jim pripadajo zedinjena drušfva, 
minister za prosyetp in nadzira tudi poslovanje takih 
društev. To nadzorstvo vrši minister (za prosveto nepo
sredno ali po svojih predstavnikih; za svoje predstavnike 
pa sme minister za prosveto odrediti univerzitetne uči-; 
telje ali druge uslužbence s področja ministrstva za 
prosveto. 

Društvo se sme ustanoviti, Če to zahteva najmanj 
50 univerzitetnih slušateljev. Ce znaša število slušateljev 
ene stroke manj kot 100, je treba, da zahteva ustanoviti 
društvo najmanj polovica slušateljev dotične , stroke. 
Ustanovitelji morajo predložiti svoja pravila rektoratu v 
odobritev. 

Samo redni slušatelji.,smejo biti-člani-društev; oni, 
ki so to prestali biti bodisi z izstopom ali z izgubo se
mestra, ali z absolutorijem, prestanejo avtomatsko biti 
člani društva. Slušatelj, ki diplomira na eni fakulteti ali 
jo absolvira in se vpiše na drugo fakulteto, ne more več 
postati élan nobenega dijaškega društva. 

•'.• Društva, ki imajo pokrajinski, verski ali plemenski 
značaj, se ne smejo osnavljati. 

Brez posebne odobritve univerzitetnega senata in 
ministra za prosveto ne smejo biti društva univerzitet
nih slušateljev podružnice kateregakoli društva zunaj 
u n i v e r z e , . . '••-•.:'• ••.'•.,...-
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Člen 207. 

Društva, ki jih univerzitetni senat ni odobril, rektor 
takoj ustavi. 

Če bi skušali slušatelji tudi še po rektorjevi prepo
vedi vzdržati tako društvo, jih rektor obtoži pred sodi
ščem za slušatelje 

Člen 208. 

Shodom reprezentativnih društev ali njihovih sekcij 
smejo prisostvovati in polnoveljavno sklepati samo dele-

' gali dijaških društev in člani upravnega in nadzorstve
nega odbora društva in njegovih sekcij. 

Člen 209. 

Vsako društvo mora predložiti univerzitetni upravi 
pred svojo letno redno skupščino svoje letno poročilo. 

Vsem društvenim skupščinam predseduje predsed
nik upravnega odbora ali njegov namestnik. 

Dnevni red določa društvenim skupščinam društve
na uprava in ga predloži univerzitetni upravi v odobri
tev najmanj sedem dni poprej. i 

Ce se dnevni red izpremeni ali se naloge društva 
na shodih prekoračijo, odgovarja za to predsednik, če 
ne ukrene, česar treba, da se prisotni člani ne pregreše 
zoper to odredbo; odgovorni so pa tudi oni člani, ki so 
ravnali zoper to odredbo. 

Člen 210. 

Skupščinam ne smejo prisostvovati osebe, ki ne pri
padajo društvu. 

Ce predsednik pripusti, da prisostvujejo tudi ne
člani, ga odstavi univerzitetna uprava s predsedniškega 
položaja in odredi društvu, naj si izvoli na prvi prihod
nji skupščini drugega predsednika; če pa bi dovolil pred
sednik nečlanu, da se udeleži razpravljanja, se kaznuje 
razen z odstranitvijo s predsedniškega položaja ludi še 
z izgubo semestra. 

- Ce se poskusi izzvati nered in delo ovirati, mora 
predsednik red vzpostaviti in srne v ta namen zaprositi 
univerzitetno oblastvo za pomoč, univerzitetno oblastvo 
izda, če izzivajo nered univerzitetni slušatelji, zoper 
nje disciplinske ukrepe in jih kaznuje v hujših primerih, 
zlasti pa, če ti slušatelji, ki delajo nered, niso člani do-! 

tičnega društva, disciplinsko sodišče, ali univerzitetno 
oblastvo z izključitvijo z univerze ali izgubo dveh ali več 
semestrov. 

Ce se ne pokori društvo odredbam univerzitetnega 
oblastva, izdanim po predpisih te uredbe in zakona, raz
pusti univerzitetno oblastvo tako društvo takoj in objavi 
to vsem slušateljem univerze. 

Ce se razpusti vse društvo, se izdajo zoper člane 
uprave posebni disciplinski ukrepi. 

Univerzitetno oblastvo sme odposlati na vse društve
ne shode univerzitetnih slušateljev svoje odposlance, ki 
morajo paziti na to, da se vrši poslovanje vseh skupščin 
povsem po predpisih te uredbe; če se ne postopa tako, 
ima odposlanec pravico, ustaviti poslovanje shoda. Ce 
nadaljuje »hod tudi Se potem svoje delo in ee univerzi
tetno oblastvo strinja z odločbo svojega odposlanca, se 
društvo razpusti. 

Vsako tako postopanje univerzitetnih oblastev mota 
biti opravljeno najkesneje. s treh dneh. 

Člen 211. 
Univerzitetni slušatelji, ki izdajajo politične liste, 

ne smejo teh listov prikazovati in označati za organ6 

odobrenih dijaških društev na univerzi. 
Ce bi bil politični list, ki ga ne izdajajo univerzi: 

tetni slušatelji, označen za organ odobrenega društva 
univerzitetnih slušateljev, mora društvo na .poziv rek
torja razglasiti, da ta list ni njegov predstavnik. 

Ce ne da društvo take objave v roku, ki mu ga rek
tor odredi, odgovarja društvena uprava po disciplinski 
uredbi. 

Člen 212. 
O društvih univerzitetnih slušateljev predpiše mini

ster za prosveto posebno odredbo, s katero se določijo-
način ustanavljanja društev, način vpisovanja v članstvo, 
pravice in dolžnosti društvenih članov, prestanek član
stva, vrste in posli društvenih skupščin, sestavljanje, 
dnevnega reda za skupščine, voditev skupščin in vzdrŽe*. 
vanje reda, volitev upravnega in nadzorstvenega odbc-rfc 
način odrejanja delegatov poedinih društev za skupščine, 
reprezentativnega in podpornega društva, ukrepi glede 
pregreškov zoper predpise o društvih, kolikor' jih'iii'_* 
disciplinski uredbi, kakor tudi vse drugo, kar se nanaša 
na društva univerzitetnih slušateljev, pa lii določeno v 

obči uredbi. 
Člen 213. 

Ce delajo slušatelji pri skupščini ali drugače večje, 
nerede, sme rektor radi vzdrževanja reda ustaviti pr6/ 
davanja na vsej univerzi ali samo na poedinih fakulte
tah za največ tri dni; o tem mora obvestiti univerziteta.. 
senat. Univerzitetni senat sme-s sklepom ustaviti P r e jji5 

vanja do 10 dni, preko tega časa pa je potrebna odobri 
tev ministra za prosveto. ' 

O vsaki ustavitvi predavanj je takoj obvestiti rhu»*, 
stra za prosveto. 0 

Minister za prosveto sme tudi sam odrediti, da s 

ustavijo predavanja preko 10 dni. 

"Člen 214. 
Dijaški domovi in ostale naprave, ki služijo univer

zitetnim slušateljem za stanovanje ali prehrano, se u P r a . 
ljajo pov9em po pravilniku, ki ga predpiše minister 
prosveto. 'M. 

Ta pravilnik mora obsegati vse domove in -naP^Lj. 
te vrste, bodisi državne, bodisi zasebne, in določati toc»£ 
vsa razmerja v njih, najsi so v sestavu univerze ali P . 
popolnoma samostojne naprave. Л. 

Vsak dom ali vsaka taka naprava sme imeti v du» 
tega pravilnika tudi svoja posebna pravila, ki jih °U| 
bruje minister za prosveto. _eJJ, 

Upravo dijaškega doma kralja Aleksandra I. v » 
gradu odreja minister za prosveto. Za ta dom predp* 
minister za prosveto poseben pravilnik.*. 

SEDMO POGLAVJE. 

Pouk in izpiti. 

1. Pouk. !i 

Člen 215. > _ , Ì 
Univerzitetni pouk je svoboden. Učitelji so рп ^Џ 

jem znanstvenem delu popolnoma svobodni in nik<*P .,<. 
»"iSughpni list« St. 121/9 iz leta 1932* A*'** 
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zaradi njih znanstvenih razlaganj ne more pozvati na 
°dgovor. I 

Clen 216. } 

Slušatelji izbirajo svobodno predavanja, ki jih žele 
Poslušati, toda izpite smejo opravljati samo po odredbah 

akultetnih uredb. Izpite smejo opravljati slušatelji samo 
j " a oni fakulteti, ki ji pripadajo, razen primera iz čl. 218. 
^uredbe. S fakultetnimi uredbami se določi, koliko šte- . 

vilo 
vilo 

ur je potrebno, da se more semester šteti. To ste
ne sme nikakor biti manjše od 12 ur na teden. V to 

levilo se štejejo samo obvezni predmeti, vpisani na fa-
«ulteti, ki ji slušatelj pripada. 

Clen 217. 

Slušatelji, vpisani na eni fakulteti, smejo obiskovati 
Predavanja na drugi fakulteti, toda se morajo zaradi 
®8a javiti pri doticnem učitelju. 

,.:.Osebam izven univerz se sme prepovedati pristop ' 
^Predavanjem. Za vaje in delo v seminarjih in poedi-
^o univerzitetnih zavodih je vsekakor potrebno, da jih 
Pristojni učitelj pripusti, in pristopna so samo onim, ki 

6 nanje sprejmejo. 

Clen 218. 

,, v:Çe se stolica ne more popolniti s profesorjem ali ; 
agentom, sme pozvali fakultetni svet strokovnjaka 
ШЈЦј univerze za honorarnega profesorja ali honorar
j a učitelja. 

•!? Stolica se ne popolni, če se dajo poveriti predava-
toc.učitelju druge fakultete na sorodni stolici. 

. Stolica se vobče ne sme popolniti, če se predava 
y " predmet na drugi fakulteti; v tem primeru poslu
go slušatelji raznih fakultet predavanja skupno (čl. 117. 

.. edbe), jih vpisujejo in dajo overoviti pri učitelju, ki 
litn Predava, in ki jih bo pri izpitu izpraševal. 

Izjemoma se smejo predlagati, za isto stolico poleg 
ega še drugi profesorji ali univerzitetni docenti, in to 

sanio: a) če znaša število vpisanih ' rednih slušateljev 

M, °zi tri semestre toliko, da s tem številom ni mogoče 
ati> b) če je opravičeno razširjenje dotične znanstve-

mterei 

8ran 

8rane z vidika občih' ali nacionalnih jugoslovanskih 
s°v, c) če se sčasoma razvijejo poedim deli dotične 

tet " e v P ° 9 e D n e vede. O teh primerih predlože fakul-
j n i sveti senatu potrebne predloge. Tudi za take pred

se veljajo predpisi o jzvolitvi učiteljev, navedenih v 
l°- zakona o univerzah. 

Clen 219. 

8t r j
 5 i | e l Ü prijavljajo v drugi polovici vsakega seme-

kodn- n u n a n J e g ° v P°ziv svoja predavanja za pri
t e c i l l 8 emester. Na osnovi teh prijav sestavijo fakul-
day K8VetA Program predavanj. Fakultetni svet sme po
be 8 Prïfcvljenemu razporedu predavanj svoje pripom-
ђо С е ,? ga pa v sporazumu z učiteljem tudi izpremeniti. 
sorje

 d°loČijo svoja predavanja v sporazumu s profe
rita Ш . Л о И б п в stroke, če jih je kaj zanjo; če se ne zedi-

_ > odloči fakultetni svet. 

tetni ustavljenem P r ° g r a m u predavanj obvesti fatui
t à ?J.et r e k t o r J a . Program predavanj vseh fakultet 
^ t e r o b j ' a v l J e n P r e d P.rvim dnem vpisovanja y ee-

Clen 220. 

Na predlog fakultetnega sveta sme odobriti minister 
za prosveto priznanim strokovnjakom izven učiteljskega 
zbora, zlasti članom akademij znanosti ter upokojenim 
in prejšnjim univerzitetnim profesorjem (drugi odstavek 
§ 35. zakona o univerzah), da prirejajo predavanja na 
univerzah. 

Clen 221. 
Radi dopolnitve predavanj in okrepitve pouka se 

določijo s fakultetnimi uredbami poučni in znanstveni 
zavodi (instituti, kabineti, laboratoriji, muzeji, seminarji, 
proseminarji, fakultetne knjižnice in dr.) na poedinih fa
kultetah, v katerih se morejo slušatelji ob nadzorstvu 
profesorjev in pomožnega osebja vežbati, kakor treba, 
spoznavati strokovno književnost in se uvajati v samo
stojno delo. 

Ti znanstveni zavodi se smejo osnovati za poedine 
vede ali obenem za več sorodnih ved ali za iste vede 
skupno za več fakultet, če se predavajo na več fakulte
tah in če spoznajo pristojne fakultete to za dobro. Potem
takem skrbi za njih ureditev ena fakulteta ali skrbita 
dve ali več fakultet skupno. Vsak tak zavod sme imeti 
strokovno knjižnico po značaju učnega predmeta ali po
trebna učila. Kateri zavodi (instituti, kabineti, labora
toriji, muzeji, klinike, knjižnice, itd.) se naj osnujejo in 
ali naj služijo potrebam ene ali več fakultet ali več od
sekov iste fakultete ali različnih fakultet, odloči na pred
log doličnega učitelja in po zaslišanju univerzitetnega 
senata minister za prosveto. 

Na isti način se osnavljajo tudi seminarji, ki jih sme 
biti toliko, kolikor je znanstvenih gran (stolić), označe
nih v členih 96. do 102. te uredbe. Izjemoma je tudi 
osnavljanje vzporednih seminarjev dopustno, če to za
hteva posebna potreba, analogno predpisu člena 218. te 
uredbe, kakor tudi seminarjev za doktorske in specialne 
tečaje. Za ustanavljanje in prirejanje seminarskih vaj 
zadošča prijava dotičnega učitelja svojemu fakultetnemu 
svetu. 

Podrobnejša ureditev poedinih univerzitetnih zavo
dov, delo v njih in razmerje zavodskega upravnika, in 
pomožnega osebja se predpiše s posebnimi pravili, ki 
jih predpisuje na predlog zavodskega upravnika fakul
tetni svet, a odobruje univerzitetni senat, ali pa jih pred
pisuje po zaslišanju zainteresiranih fakultetnih svetov 
univerzitetni senat, če služi zavod potrebam več fakultet. 

Tudi v te znanstvene zavode imajo pristop samo oni, 
ki se sprejmo vanje na osnovi pravil. 

V institutih, kabinetih, laboratorijih, na klinikah 
itd., v katerih se troši večja količina materiala za dija
ške vaje, smejo zahtevati univerze od slušateljev povra
čilo radi obnove potrošenega materiala. Ta povračila se 
morajo določiti s pravili doličnega zavoda in se smejo 
uporabljati samo za nabavo potrošenega in inventarizi-
ranega materiala tega instituta, a to po odobritvi mini
stra za prosveto. O množini zbranih povračil in njih po-
trošku obvešča rektor ministra za prosveto v letnih po
ročilih. 

Klinike in ostale naprave medicinskih fakultet, na
meščenih v poslopjih državnih ali drugih bolnic, se 
upravljajo po pravilniku, ki ga sporazumno predpišeta 
minister za prosveto in minister za socialno politiko in 
narodno zdravje. 

Člen 222. 
Praviloma so upravniki učnih in znanstvenih zavodov 

po chiù najstarejši predstavniki stolice, toda fakultetni 
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svet ali univerzitetni senat, če služi zavod potrebam več 
takultel, sme odrediti na prošnjo ali z njih pristankom 
na to dolžnost tudi drugega mlajšega profesorja ali uni
verzitetnega docenta. Honorarni profesorji in honorarni 
učitelji, pogodbeni učitelji in privatni docenti ne smejo 
biti upravniki poedinih zavodov. 

Ob osnavljanju novih zavodov predlože upravniki 
fakultetnemu svetu izčrpen predlog o ureditvi in potre
bah tega zavoda in označijo za ta namen potrebne vsote; 
fakultetni svet pa predloži ta predlog univerzitetni upra
vi, ki skrbi za to, da se ravna varčno z močmi in mate
rialom, in tudi za to, ali se dajo istočasno uporabljati 
na več zavodih. 

Upravniki učnih in znanstvenih zavodov predlagajo 
ob koncu vsakega šolskega leta fakultetnemu svetu iz
črpno poročilo o delovanju, stanju in potrebah svojega 
zavoda. Toda tudi sicer, kadar zahteva to fakultetni svet, 
morajo predložiti zahtevana pojasnila in poročilo. Fakul
tetni svet sme odrediti sam ali иа prošnjo zavodskega 
upravnika ob vsakem času osebe, ki pregledajo zavodski 
inventar. Tak pregled se mora izvršiti vsaj enkrat vsaka 
tri leta. Ob pregledu inventarja se vrše obenem izpri
čani odpisi iz inventarja po predpisih o državnem ra
cu i;ovodstvu. 

Zavodski upravniki predlože v roku, ki ga jim do
loči dekan, fakultetnemu svetu proračunski predlog za 
s voie zavode. V proračunskem predlogu je treba označiti 
posebej redne, posebej pa, z obrazložbo, izredne zavod
ske potrebe. Dekan pošlje ta predlog pravočasno s pri
pombami fakultetnega sveta vred rektorju za univerzi
tetno upravo (drugi odstavek, točka 1., § 13. zakona o 
univerzah). 

Člen 223. 

Proračunska pozicija, ki je odrejena za poučne eks
kurzije, se mora uporabiti samo za ekskurzije, ki se 
prirejajo skupno s slušatelji. Vodja ekskurzije mora 
rirf-J.ložiti po povratku fakultetnemu svetu poročilo in 
položiti račun. 

2. Izpiti. 

Člen 224 

Izpiti na univerzah so diplomski In doktorski. Vsi 
izpiti se opravljajo pred komisijo, v kateri so redni in 
izredni profesorji in univerzitetni docenti, po potrebi pa 
tudi honorarni profesorji in honorarni učitelji. Pri iz
pitih, pri katerih se izprašuje več kakor en predmet, so 
v komisiji samo izpraševatelji. Člani izpraševalnih ko
misij ne smejo pobirati od kandidatov za to delo nobene 
takse v nobeni obliki. Natančnejše odredbe o izpraševal
nih komisijah na poedinih fakultetah določijo fakultetne 
uredbe. Vsi ustni izpiti so javni, toda predsednik komi
sije sme pozvati osebe, ki bi izpit kakorkoli motile, ali 
iz drugih tehtnih vzrokov, naj ödidejo. Koliko naj traja 
vsak poedini izpit, odrede fakultetne uredbe. 

Roki za diplomske izpite smejo biti v vsakem šol
skem letu ob pričetku in ob koncu vsakega semestra, 
vsakikrat po 14 dni. Zaradi velikega števila kandidatov 
sme po potrebi podaljšati fakultetni svet trajanje izpi
tov nad 14 dni s posebno odločbo. Natančnejša določila 
o teh rokih predpišejo fakultetne uredbe. 

Doktorski izpiti se smejo vršiti tudi izven rokov, ki 
so določeni za diplomski izpit. 

Člen 225. 

Evidenca o vseh izpitih se vodi posebej v fakultet
nih pisarnah ria način, ki ga določijo fakultetne jdredbe. 
Te določijo tudi postopanje pri objavljanju izpitnin 
uspehov. , . 

Člen 226. 

Izpiti se smejo opravljati samo na oni fakulteti,.na 
kateri je bil kandidat vsaj dva semestra vpisan, če i&" 
polnjuje sicer pogoje fakultetne uredbe o izpitih. Izvzet 
je primer iz člena 218. te uredbe. 

Pri izpitih se vrši ocenjanje z ocenami od 1 do 10» 
kar se podrobnejše odredi s fakultetnimi uredbami'. Na
čin in potek glasovanja odrede fakultetne uredbe po 
vrsti izpita. 

Diplomski, izpili se smejo ponavljati skupaj trikrat) 
in sicer tretjič samo po odobritvi fakultetnega sveta. 

Člen 227. 

Kandidatu, ki opravi vse izpite, predpisane s fäkuJ" 
tetnimi uredbami, se izda na njegovo prošnjo v fakuI-
tetni pisarni diploma v narodnem jeziku, ki jo podpišeta 
rektor in dekan, na posebnih fakultetah pa samo dekan. 
Ta diploma priča, da je dovršil kandidat univerzitetne j 
nauke in da ima fakultetno izobrazbo. Stroške za dipl°' Д 
rao trpi kandidat. Podrobnejše odredbe o diplomskih i2" j 
pitih in poedinih izpitih predpišejo fakultetne odredbe» -? 
ki predpišejo, kdaj pridobi kandidat pravico do izpit8':,: 
in katere pogoje mora predhodno izpolniti (število з е" •' 
mestrov,-seminarska dela, obvezni kolokviji, poedini i?*'; 
piti itd.). Љ: 

Člen 228. JF 

K doktorskemu izpitu se smejo pripustiti samo oö* 
kandidati, ki so pridobili diplomo fakultete, ki je U^. 
vetna s fakulteto, na kateri žele opravljati doktorski $" 
pit. Podrobnejše odredbe o pogojih, ob katerih se ke#-' 
didati pripuščajo k opravljanju doktorskih izpitov, pre<J' 
pišejo fakultetne uredbe. . ; 

Na osnovi diplome s tujih univerz se sme opr a, ' 
ljati doktorski izpit šele, če se ta diploma nostrificira1^, 
ko izpolni kandidat ostale pogoje, ki jih predpisujejo 
uredba in fakultetne uredbe. . 

Doktorski izpit je sestavljen iz dveh delov: u s t l \ 0 ^ 
in pismenega (disertacije). Doktorskemu izpitu pr.eds 
duje dekan. .,-••• 

Člen 229. 

Kandidati za doktorski izpit se prijavljajo dekan^ 
s pismeno prošnjo in s potrebnimi listinami, ki jih n l 
tančneje * določijo fakultetne uredbe. Dekan predlo 
prošnjo fakultetnemu svetu v rešitev. \ 

Člen 230. 

Ustni doktorski izpit opravlja kandidat iz občega ^ , 
posebnega dela one znanstvene grane, iz katere opr ^ 
lja dokterat. Ali naj.se izprašuje pri ustnem izpitu• ̂ Ч^ 
iz drugih znanstvenih področij in v katerih priffler 

odrede fakultetne odredbe. 

Člen 231. 

Ko opTavl kandidat ustni Izpit, mora Se đ s e r f o ^ 
braniti. Disertacija se mora izročiti najkesneje v * - : 

dni po ustnem izpitu. 

ji, 
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Predmet disertacije izbere kandidat vselej v spo
razumu s prol'esprji. Disertacija mora dokazali, da raz
polaga kandidat z znanstveno metodo in da je sposoben, 
v znanosti samostojno delati. 

Disertacija se srne predložiti tudi pred opravljenim 
ustnim izpitom. Izročiti se mota v petih izvodil), pisanih 
na stroju. Dekan predloži disertacijo fakultetnemu svetu, 
ki določi dva poročevalca, od katerih mora biti eden pro
fesor, drugi pa sme biti univerzitetni docent, izjemoma 
Pa profesor druge fakultete. 

O disertaciji odloča komisija, sestavljena iz dekana 
m. poročevalcev. Fakultetni svet sme za vsak poedini pri
mer število članov komisije zvišali. 

, v • , 

Člen 232. 

Če sprejme komisija disertacijo in je kandidat opra
vil ustni' doktorski izpit, se kandidat pozove, da. brani 
določenega dne disertacijo, dekan pa mu izda dovolilo 
za natisk (imprimatur). Ob tej priložnosti se smejo za
stavljati vprašanja v zvezi z disertacijo, da more kandi
dat dokazati, da zna snov popolnoma. 

., Ce brani kandidat disertacijo uspešno, je opravil ves 
doktorski izpit, kar mu komisija takoj priobči. 

Predaja diplome se vrši javno v svečani dvorani. 
Promocijo in predajo diplome vrši rektor s pristojnim 

. dekanom in odrejenim promotorjem. Promocija in pre
daja diplome se ne sme izvršiti, dokler ne preda kandi
dat dekanatu najmanj 100 izvodov tiskane disertacije. 

Domače fakultete morajo disertacije med seboj iz-
: menjevati. 
\, Člen 233. 

.Ustni doktorski izpit sestavlja eno polovico doktor
skega izpita, izdelava disertacije in njena obramba pa 

. sestavljate drugo polovico doktorskega izpita. Oba dela 
izpita se morata, opravljati na 4sti fakulteti. 

Če je kandidat pri doktorskem izpitu iz katerekoli 
polovice izpita padel, mora popraviti neuspeh na isti fa
kulteti one univerze, kjer je padel, in sicer najzgodneje 
.Po šestih mesecih. 

Doktorski izpit se sme ponavljati največ dvakrat. 

Člen 234, 

Kandidatom, ki opravijo doktorske izpite po pred
pisih svoje fakultete, se izda na njih prošnjo po oprav
ljeni prisegi in po predpisih poedinih univerz v narod-

, û e m ali latinskem jeziku sestavljena in tiskana doktor
ska diploma, ki priča, da je dovršil kandidat univerzi
tetne nauke in da ima fakultetno izobrazbo, ki mu daje 
Pravico nositi doktorski naslov. Doktorsko diplomo pod
pišeta rektor in dekan. Oblika in vsebina doktorskih 
diplom in način njih izročitve kandidatom morajo biti 
isti za istovrstne fakultete, predpišejo pa jih fakultetne 
odredbe. Stroške za izdajanje doktorske diplome trpi 
kandidat. Imena oseb, ki so prejele od univerze doktor
sko diplomo, se vpišejo v posebno knjigo, ki se hrani v 
univerzitetni pisarni in v katero se. lastnoročno vpisuje 
°*eba, ki je proglašena za doktorja. 

Člen 235. 

• Doktorski naslov se izgubi: 1. z izgubo častnih pra-
%,po sodni razsodbi (§47., točka 2., kazenskega zako
l a ) ; 2. če se ugotovi po doktoratu, da predložena diser
b i l a ni samostojno kandidatovo delo in,.če to sklene 

pristojno fakultetno oblastvo po predpisih tega člena 
uredbe. 

Izguba doktorskega naslova se vpiše v doktorsko 
knjigo in se objavi na univerzitetni deski. 

V primeru pod 1. se lahko vrne doktorski naslov po 
predpisih § 50. kazenskega zakonika s tem, da izroči 
pristojna univerza novo diplomo. To se zaznami v dok
torski knjigi. 

Če izvrši doktor v svojih znanstvenih delih navaden 
plagijat ali očitno zlorablja znanost iz koristoljubja, sine 
univerzitetni senat one univerze, ki mu je dala dokto
rat, na predlog pristojnega univerzitetnega sveta po 
pismenem referatu dveh strokovnih profesorjev skleniti 
z večino glasov vseh članov, da se priobči tej osebi po 
upravnem oblastvu na zapisnik, da se bo njegovo ime 
iz doktorske knjige črtalo, in mu priobči obenem raz
loge, zakaj se bo to ukrenilo. Obenem ga je obvestili, 
da se izvrši sklep v mesecu dni po tem obvestilu in da 
riiu je na izvolji, v tem roku svoj zagovor po pismeni 
poti obrazložiti. Če vloži svoj zagovor, odloči stvar do
končno univerzitetni senat in ga obvesti o svoji odločbi. 
Črtanje imena iz doktorske knjige se objavi na univerzi
tetni deski in se priobči vsem univerzam v kraljevini. 

Člen 236. ' 

Diplome inozemskih univerz se nostrificiraju po 
zakonu o nostrificiranju diplom s tujih univerz in visokih 
šol.* Fakultetni svet odredi lahko ob nostrificiranju ino
zemskih diplom, da se opravijo dopolnilni izpiti iz •••seli 
onih predmetov in vaj, katerih bistvo je poznanje nacio
nalnega življenja in nacionalne znanosti. Za tako odločbo 
je treba odobritve ministra za prosvelo (člen 5. zakona o 
nostrificiranju). 

Odredbe točke 1. prvega odstavka člena 235. te ured
be veljajo tudi za doktorje inozemskih univerz, katerih 
diplome so nostrificirane na domačih univerzah. 

Člen 237. 

Naslov častnega d.oktorja se daje v imenu unb-erze 
za znanstvene grane, za katere se da doseči doktorska 
diploma. Naslov častnega doktorja se sme dati samo 
osebam, ki so posebno zaslužne za znanost. 

O podelitvi častnega doktorata sklepa fakultetn5 svet 
po obrazloženem predlogu dveh rednih profesorjev, če 
pristanejo tri četrtine vseh članov fakultetnega sveln. 

Rešitev fakultetnega sveta se predloži v odobritev 
univerzitetnemu senatu in je potrebna ra polnoveljavni 
sklep privolitev dveh tretjin skupnega števila članov 
univerzitetnega senata. 

Naslov častnega, doktorja preneha z izgubo častnih 
pravic in se ne more več vrniti. 

OSMO POGLAVJE. 

Univerzitetna knjižnica. 

Člen 238. 

Pri vsaki univerzi je poleg posebnih seminarskih in 
zavodskih knjižnic, ki služijo, posebnim potrebam po
edinih strok in predmetov, tudi obča univerzitetna knjiž-

' "•' »Službeni list«-fiL 1Р1Д9 iz L 1930, 
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niča, katere organizacija se predpiše z zakonom o 
knjižnicah. 

Njena glavna naloga je, da kot samostojna univerzi
tetna naprava pospešuje gojenje znanosti v vseh njenih 
granah in smereh, kot narodna (nacionalna) knjižnica 
pa da olajšuje širjenje višje narodne izobrazbe in zbira 
vse knjige o narodu v državi. 

Člen 239. 

Univerzitetno knjižnico upravlja njen npravnik, к1 
шога imeti fakultetno izobrazbo. Ima položaj in prejem
ke po zakonu o uradnikih. Po potrebi se mu postavljajo 
pomočnik, strokovno in pomožno administrativno osebje 
in služitelji. 

Knjižnično strokovno osebje (knjižničarji in asistenti) 
morajo imeti fakultetno izobrazbo in imajo položaj in 
plačo po zakonu o uradnikih. 

Pomožno administrativno in tehnično osebje knjiž
nice mora imeti predpisano izobrazbo in ima prejemke 
po zakonu o uradnikih. 

univerzitetna knjižnica je pod neposrednim nadzor
stvom knjižničnega odbora in pod vrhovnim nadzorstvom 
univerzitetnega senata. Knjižnični odbor je sestavljen iz 
po enega predstavnika vsakega fakultetnega sveta, ki jih 
volijo sveti za leto dni ob koncu vsakega šolekega leta. 
Član odbora je tudi upravnik univerzitetne knjižnice. 

Upravnik knjižnice se postavlja po objavljenem na
tečaju na predlog knjižničnega odbora in po izvolitvi v 
univerzitetnem senatu, strokovno osebje (knjižničarje in 
asistente) knjižnice pa izvoli univerzitetni senat po uprav-
nikovem predlogu in izvolitvi v odboru. 

Pomožno administrativno osebje in služitelje izvoli 
na predlog upravnika univerzitetna uprava. 

Uprava in uporaba knjižnice in predpisi za izpit 
knjižničnega osebja se odrede s posebnimi pravili, ki 
jih predpisuje univerzitetni senat v sporazumu s knjiž
ničnim upravnikom in odborom in ga odobri minister 
za prosveto. 

DEVETO POGLAVJE. 

Obče odredbe. 

CIen'240. 

Odredbe o glasovanju, predpisane v Лепи 37. t«-
uredbe, veljajo smisloma za vsa univerzitetna oblastva. 

Posvetovanja kakor tudi glasovanja so službena 
tajnost in se objavlja samo izid. Vzdržati se glasovanja 
ni dopustno, nihče pa ne sme glasovati v vprašanjih, v 
katerih je osebno prizadet, razen pri volitvah univerzi
tetnih oblastev. Kdor predseduje, glasuje poslednji. 

Če so glasovi enako razdeljeni, velja v disciplinskih 
sporih odločba, ki je milejša za okrivljenca, v vseh dru
gih vprašanjih pa odločba, za katero je glasoval pred
sednik. ; 

Če se vzdrži kdo zoper predpise te uredbe, da bi 
javno glasoval, se smatra, da je glasoval zoper predlog; 
razen tega gre predsedujočemu pravica, da oceni to 
postopanje z vidika disciplinskih predpisov. 

Pri tajnem glasovanju je prišteti prazne listke glaso
vom zoper predlog. 

Člen 241. 

Če ne dobi pri prvi rektorjevi, prorektorjevi, deka-
i n m in prodekanovi yqlityi noben kandidat potrebne 

večine, je opraviti ožjo volitev med onima dvema kandi
datoma, ki sta dobila pri prvem glasovanju največje 
število glasov. Ta ožja volitev se vrši samo z javnim 
poimenskim glasovanjem. Smatra se, da je izvoljen, kdor 
dobi navadno večino prisotnih glasov. Če so tudi pri 
ožji volitvi glasovi enako podeljeni, odloči žreb. 

Člen 242. 

Rektor, prorektor, dekani in prodekani se ne morejo 
odstaviti, dokler traja njih mandat, s svojega položaja 
brez ostavke ali disciplinske razsodbe, razen če pre
stanejo biti redni profesorji, preden poteče mandat. 

' Člen 243. 

V opravičenih primerih lahko dopusti minister.za 
prosveto na predlog fakultetnega sveta in po soglasnosti. 
univerzitetnega senata izjeme od odredb § 79! zakona 
o uradnikih. 

Sorodniki in osebe v svaštvu, našteti v § 79. zakonaV 
o uradnikih, nikakor ne smejo biti poročevalci ali pred
lagatelji. 

Člen 244. 

Noben redni ali izredni profesor, univerzitetni do-' 
cent, učitelj ali asistent ne sme imeli druge postranske-
službe poleg svoje redne službe brez dovolitve ministra 
za prosveto in predhodne soglasnosti fakultetnega sveta 
in univerzitetnega $enata (§ 74. zakona o univerzah). 

To ne velja za primere, določene v posebnih zakonih. 

Člen 245. 

Učitelji morajo obvestiti, če obole ali nastopi druga Д 
ovira, zbog katere ne morejo imeti predavanja ali priti '' 
k napovedanim sejam, vselej pravočasno dekana o svojem 
neprihodu. 

Če zaradi službenih poslov zunaj univerze ne .pri
dejo predavat ali k sejam, se to ne smatra za odsotstyp,-

člen 246. 

Učitelji smejo zahtevati in dobiti odsotstvo tudi ob 
izrednih priložnostih. 

Univerzitetnim učiteljem se smejo dajati odsotstva 
samo, če to ne škoduje delu in pouku. Zato ne sme ob 
istem času biti na isti fakulteti na odsotstvu toliko uči
teljev, da bi trpeli škodo pouk in posli v svetih. Odsot
stvo odobruje učiteljem rektor, in sicer istemu učitelju 
največ do deset dni v istem šolskem letu. 

Če se zahteva odsotstvo za čas, daljši od 10 dni, mora. 
vsak učitelj vložiti pri dekanatu pismeno prošnjo in na
vesti razloge, zakaj prosi za odsotstvo, in to, ali misli i * 
kako misli nadomestiti opuščena predavanja in vaje. 

Odsotstvo, daljše od 10 dni, odobruje učitelju mini
ster za prosveto po predlogu fakultetnega sveta in zasli
šanju univerzitetne uprave. Minister za prosveto sine 
pooblastiti rektorja, da odobruje odsotstva nad 10 act 
30 dni. ' -

Rektorju daje odsotstvo nad 10 dni minister za p r ^ 
sveto. O svojih odsotstvih, krajših od 10 dni skupaj "• 
enem šolskem letu, rektor ministra za prosveto sam° 
obvešča. 

V odsotstvo, če se prebije zunaj kraja, kjer je fakul
teta, se ne šteje čas, ki je potreben za odhod in povratek« 

V rektoratu se vodi posebna evidenca o odspfstyîJS» 
bolovanjih in neprihodih k službenim poslom v .Ut^f% 
interesu, Dekanati morajo vročati podatke za to evidenc* 
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, Člen 247. 

Profesorji in univerzitetni docenti smejo dobiti odsot-
stvo od enega do dveh semestrov.v znanstvene namene 
samo na predlog fakultetnega sveta. Prošnje za taka 
odsotstva se smejo vlagati in reševati samo ob koncu 
semestra, preden se določi program in razpored preda
vanj in vaj prihodnjih semestrov in mora bili obraz
loženo, zakaj se. prosi odsotstvo in kako se naj nadomeste 
аИ zamenijò predavanja in vaje dotičnega profesorja. 

Člen 248. 

Vsak učitelj, ki odide s sedeža univerze one dni, ko 
Шта svojih predavanj ali vaj, ali med letnimi šolskimi 
Počitnicami, mora vselej o vsaki izpremembi svojega 
bivališča obvestiti rektoratsko pisarno in označiti točni 
svoj naslov. 

Seje univerzitetnih oblastev se smejo sklicevati tudi 
toed šolskimi počitnicami, če zahtevajo to obče koristi 
univerze ali fakultete. 

Člen 249. 

Za vse ostalo pomožno učno in pomožno strokovno 
osebje, administrativno, pisarniško in služiteljsko osebje 
zijajo glede-odsotstva predpisi zakona o uradnikih: 

Člen 250. 

^ Za nadomeščanje odsotnih učiteljev, uTadnikov, zva
ti ničnikov in služiteljev skrbe njih pristojna neposredno 

^nadrejena oblastva in obveste o tem takoj dekana, odnos
no rektorja. 

Člen 251. -_•••-. 
Vsi ti predpisi veljajo smiselno tudi za fakultete v 

Skoplju in v Subotici, in sicer tako, da vrši pravice, ki 
Pripadajo glede učiteljskih odsotstev rektorju in univerzi
tetni upravi, dekan, odnosno fakultetni svet. 

Člen 252. * 

Na nobeni fakulteti se ne smejo pobirati od sluša
teljev nobeni prostovoljni prispevki brez predhodne 
odobritve univerzitetnega senata. 

" . Ce da univerzitetni senat to odobritev, se morajo 
sprejemati ti prispevki proti- posebnim priznanicam, ki 
nosijo številko," pöd katero'je vpisan prispevek v denar
no knjigo. Fakultetni svèt bdobruje potrošek vsot iz teh 
prispevkov, dekan pa mora predložiti- ob pričetku vsake
ga šolskega leta univerzitetni upravi, stanje vseh dohod
kov in njih potroška v odobritev. 

Člen 253. 

Univerzitetni' učitelji ne smejo oddajati bre» poziva 
Pristojnih oblastev 'nobenih strokovnih mnenj v sporih 

. Pred upravnimi ali rednimi sodišči ali po predmetih, ki 
nUh reševanje -redno teče pri upravniir oblastvih. 

; Člen 254, 

DôEanï fa&ilteï morajo paziti' n i \o, Ha se uporablja 
^stavek (»)§ 104. zakona o uradnikih. Ugotoviti, ali je 
^ t o p i l ta primer, in oceniti okolnosti p krivdi, pripada 
^iyerzjitetnemu, senatu* 

Člen 255. 

Vsi natečaji, določeni z zakonom ali s to uredbo, se 
razpišejo smiselno tako, kakor je predpisano v členu 107. 
te uredbe. 

DESETO POGLAVJE. 

Prehodne odredbe. 

Člen 256. 
Dokler se ne izdajo fakultetne odredbe, veljajo do

sedanje fakultetne uredbe, kolikor ne nasprotujejo pred
pisom zakona o univerzah in obče univerzitetne uredbe. 
Ce se pojavijo glede veljavnosti predpisov v dosedanjih 
fakultetnih uredbah nejasnosti in neskladnosti, jih obvez
no tolmači minister za prosveto. 

Člen 257. 
Volitve, opravljene po drugem odstavku § 44. zakona 

o univerzah, se smatrajo za ponovne volitve iz posled
njega odstavka § 20. in prvega odstavka S 23. istega 
zakona. 

Člen 258. 
Prvi odstavek člena 138. te uredbe glede državljan

stva ne vaija za pogodbene profesorje in učitelje, ki se 
zateko v tem svojstvu na dan, ko stopi ta uredba v moč. 

• Člen 259. 

Vsi honorarni profesorji in honorarni učitejji, ki so 
se zatekli na teh položajih na dan, ko se razglasi la 
uredba, smejo ostati na svojem položaju, dokler se ne 
izdajo nove fakultetne uredbe. V enem mesecu dni po 
razglasitvi fakultetne uredbe za pristojno fakulteto, jih 
je voliti nanovo, kolikor je potrebno, da ostanejo na 
fakulteti. 

Člen 260. 
Asistenti, ki se prestopili iz druge stroke, v kateri 

so opravili državni strokovni izpit, preden so bili postav
ljeni za asistente ali potem, morajo opraviti v roku, 
predpisanem v § 46. zakona o univerzah, dopolnilni izpit, 
označen v členu 150. te uredbe; drugače prestanejo takoj 
biti asistenti. 

. Člen 261. 
Vse odobritve, dane doslej za izvrševanje postran

skih služb po predpisu § 74. zakona o uradnikih^ pre* 
stanejo veljati na dan,, ko se razglasi ta uredba. 

Člen 262. 

Oni kandidati, ki so že pridobili pravico, opravljati 
doktorske izpite po dosedanjih predpisih, ali ki bi lo 
pravico pridobili v enem letu po razglasitvi te uredbe, 
smejo opravljati doktorski izpit po~dosedanjih predpisih 
še v teku dveh let potem, ko stopi ta uredba v moč. 

Člen 263. 

Ab'soïvîrani učenci pravoslavnih bogoslovij z odlično 
ali prav dobro opravljenim zrelostnim izpitom se smejo 
po odločbi sveta bogoslovne fakultete univerze v Beo
gradu sprejemati za redne slušatelje bogoslovne fakul-
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tete na univerzi v Beogradu, toda brez pravice prehoda 
na druge fakultete. Ta odredba velja do vštetega šolske
ga leta 1940./1941. (prvi odstavek § 50. zakona o uni
verzah). 

Absolvirani učenci učiteljišč z odlično aH prav dobro 
opravljenim učiteljskim zrelostnim izpitom ali učiteljskim 
diplomskim izpitom se smejo sprejemati po odločbi svela 
filozofske fakultete za redne slušatelje filozofske fakul
tete, toda samo za pedagoško skupino predmetov brez 
pravice prehoda v druge skupine in na druge fakultete. 
Ta odredba velja do vštetega šolskega leta 1940./1941. 
(drugi odstavek § 50. zakona o univerzah). 

Absolvirani učenci šerijatsko-sodniške šole se smejo 
vpisovati za redne slušatelje na pravni fakulteti, toda 
morajo predhodno opraviti izpit, čigar program se pred
piše z uredbo za pravno fakulteto, na kateri se predava 
šerijatsko pravo (tretji odstavek § 50. zakona o uni
verzah). 

Kaj se smatra za odličen ali prav dober uspeh, 
ocenjajo pristojni fakultetni sveti, ki upoštevajo pri tem 

• dosedanje neenake nazive ocen in sistem ocenjanja y raz
nih pokrajinah. 

Člen 204. -

Vse administrativno, tehnično-pomožrfo In ostalo 
osebje, ki se ne bi nanovo izvolilo, ko je stopil zakon o 
univerzah v moč, se mora voliti nanovo v mesecu dni po 
izdaji te uredbe. 

Člen 265. 

Vsa društva univerzitetnih slušateljev, osnovana 
preden stopi ta uredba v moč, se morajo prilagoditi v 
treh mesecih šolskega delovanja njenim odredbam. Dru
štva, ki se ne ravnajo po tem, se razpuste. 

Društva pokrajinskega, verskega ali plemenskega 
značaja se razpuščajo takoj, njih imovina pa se mora 
likvidirati po določbah njih pravil. Če takih določb ni, 
odloči ó imovini dotično društvo. 

Člen 266. 

Ta uredba dobi obvezno moč, ko se razglasi v >Služ-
benih novinah«. 

Tedaj prestanejo veljati obča univerzitetna uredba 
z dne 1. februarja 1906. z vsemi svojimi poznejšimi 
izpremembami in dopolnitvami vred kakor tudi vsi 
ostali predpisi, ki nasprotujejo tej uredbi. 

V Beogradu, dne 11. decembra 1931.; P. br. 57.335. 

Minister za. prosveto 
Bož. Ž. Maksimovié s. r. 

213. 

Na osnovi člena 6. zakona o kmetijskih poskusnih 
in kontrolnih postajah predpisujem ta-le 

pravilnik in cenovnik 
za opravljanje analiz in drugih del za 
privatne stranke v agrokemijskem in 
pedološkem odseku državnih kmetij
skih poskusnih in kontrolnih postaj.* 

10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

« 
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I. Agrokemijski odsek. 
1. Umetna gnojila: 

vode , 
dušika (N), amonijakovega . . , , 
dušika (N), nitralovega . . . . . 
dušika (N), organskega . . . . . 
fosforove kisline (P2O5), proete . . 
fosforove kisline (РгОб), raztopne v 

vodi 
fosforove kisline (PsCV), skupne 
fosforove kisline (Рг05), raztopne v 

amonijevem citratu 
fosforove kisline (PaOo), raztopne v 

citronovi kislini 
fosforove kisline (1\05) z molibdenovo me

todo po Woyu . 
kalija (K) v rudninskih gnojilih (po per-

kloratovem načinu) 
kalija (K) v organskih gnojilih (po per-

kloratovem načinu) . . . . . . . . 
arzena (As) 
kalcija (Ca) po Jonesu 
kalcija (Ca) s pomočjo oksalatov . . . , 
ogljikove kisline (CO») ; . . 
ogljikove kisline (COj) po Strittarju . 
magnezija (Mg) . . , , . . . . . , . 
železa (Fe) zase . .' , , 
aluminija (Al) zase . . . . . . . . . 
železa in aluminija ekup̂ aj (Fe in Al) . . 
fluorja (F) . . , ' , . 
klora (Cl) . . . . ' , ' . ' , , « „ . . . 
perklorata (CIO*) . 
proste žveplene (H2SO1) kisline . . , . ' . 
finoče mletve . . . . . . * • » 

2. Sredstva za zatiranje plevela, 
rastlinskih bolezni in škodljivcev: 

vode . . . . . . . . . . . , . , , 
izgubka pri žaritvi ali pepela . , . • , 
f inože po Chanselu . . , , . » , . , 
formaldehida . , , , , , , , , . , 
ferooksida (FeO) . , , , , , . , , . 
ferioksida (FesOs) . . » . . , . , ( \ 
bakra (Cu) — v modri galici , 4 - 1 t • 
b a k r a (Cu) — v p r e p a r a t u . . , , , . 
bari ja (Ba) , . . . . . . , , , , , 
živega erebra (Hg) ,' , » , , , , , > 
kalcija (Ca) ' . . 1 . • i . 
arzena (As) . . t . t , , , , , , , 
fosforja (P), e lementarnega . • , > , , » 

20 
40 
40 
40 
40 

40 
40 

80 
fiO 
60 
60 
60 

60 
60 

50 

50 

80 

40 

60 
100 
100 
40 
40 
100 
40 
• 80 
-80 
40 
100 
40 
80 
40 
20 

40 
40 
30 
100 
40 
40 
80 
40 
50 
80 
100 
100 
100' 

75 

75 

120 

60 

; 90 
' 150 
150 
60 

. 60 
160 
60 
120 
120 
60 
150 
60 
120 
60 
30 

60 
60 
40 
160 
60 
60 
120 
60 
76 
120 
160 
160 
160-

* >Shižbene novine kraljevine Jugoslavije«, и do* : 

'20. avgusta 1931* K 189yLXry40Q, . . - • j 
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4o 
41 
42' 
43 
44̂  
45 
46 
47 
48 
49 
60 
61 

52 
63 
54 
56 

66 
57 
68 
69 
60 
61 

63 

64 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 

76 
77 
78 
79 

80 

81' 

82 

84 
85 
86 
87 
88 

' 89 
90 
91 

4 

žvepla (S) . , , , „ 
svinca (Pb) j, . 
fenôla — s titracijo z bromom . . . , , 
nikotina 
mila . . . . . . » . „ . Р в . . , . 
alkaličnosti . . . . . . t . a , . , 
organskih kislin . . . . . . s s , . 
organskih baz . . 
emulizijskega svojstva karbolineja . . . 
frakcij pri frakcionirani destilaciji, vsaka po 
specifične teže — z areometroni . . . . 
specifične teže — 6 piknomelrom . . e . 

3. Živalska h r a n a : 
'mletje ogledka . , * . 
določanje vode . . . . . . . . . . . 

sirovega proteina 
^ prebavnega proteina — po pepsinovem 

načinu 
sirove masti . . . . . . . . . . . 
celuloze - t . . . 
pepela ali izgubita pri žaritvi . , . . 
ekupnega sladkorja . . 

mikroskopsko preizkušanje 
določanje foeforove kisline (Pa06), celokupne 

fosforove kisline (PSOB), raztopne v ci-
tronovi kislini 

kalcija, klora dr. in rudninskih sesla-
, vii, vsaka po 

joda (J) . . . . . , : . . . . . 

4. Proizvodi kmetijstva in kmetijske 
industri je: 

alkohola ,i « » i •• • 
vode ali suhe tvarine . . . . . . . . 
dekstrina . . , . , , . . . 
glutna (lepa) . , . 
ekstrakta (v vodi raztopne tvarine) . . . 
glicerina , . . 
jodnega števila po Hiiblu . , . . , » . 
ketonoy in aldehidov . . , . 4 . 1 , . 
kazeina (sirnine) . . 1 . . . . . . . 
otrobov (s sitom) 
mikroskopsko preizkušanje na poedine se

stavine, vsaka po . . . 
določanje raaltoze . . • < • > . . , » 

maščobe po Soxhletu , , , . , . , 
maščobe z butirometrom •. 
rudninskih primesi, kakor Ca, Mg, K, Si, 

P, CL S — kakovostno, vsaka sesta
vina po 

rudninskih primesi, kakor Ca, Mg, K, Si, 
P, Cl, S — kolikostno, vsaka sesta
vina po 

natrijevega klorida (kuhinjske s o l i) s 
titracijo .• . . . . . . . . . . 

natrijevega klorida (kuhinjske soli) gra-
vometrično . , e :. 

Organskih kislin e titracijo . < . . . 
organskih kislin z destilacijo r , « » 
piridinskih baz . . , , . . , , . . 
Polenskega števila < . , ä. , , ~, ' > 
refrakcije . . . . . . » '« , , , 
Reichert-Meisslovega števila . , , , . 

; specifične teže — z aerometrom . , . 
specifične teže — s piknometrom . • ' . 

; saharina kakovostno — po okusu (s po-
v kušnjo) 

• saharina kakovostno — z eketrahiranjem 
j(tedj6ienjem), . i » . , . , . , 

Cene v dinarjih 

O M - N 
*» tO „ 
s » I-S o-s 

80 
80 
100 
100 
80 
40 
40 
100 
20 
30 
20 
40 

20 
20 
60 

100 
50 
60 
40 
60 
60 
40 

50 

40 
100 

20 

120 
120 
150 
160 
120 
60 
60 
150 
30 
40 
30 
60 

30 
30 

150 
75 
75 
60 
90 
90 
60 

75 

60 
150 

40 
40 
100 
30 
40 
40 
80 
200 
100 
20 

10 
60 
40 
10 

60 
60 
150 
40 
60 
60 
120 
300 
150 
30 

15 
90 
60 
15 

30 

40 

20 

40, 
20 
40 
60 
50 
10 
40 
20 
40 

30 

50 

60 

30 

60 
30 
60 
90 
75 
15 
60 
30 
60 

40 

76 

e 
13 
o 
t-i. o 
« 
iS) 

93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

1 108 
109 
110 
111 
112 

113 
114 
115 
116 
117 
118 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Določanja 

Cene v dinarjih 

" a * 
o cd c 
o 

g a-' 

določanje vinske kisline - . , , , . 
proste rudninske kisline. . , . . . 
tujih barv . . . . . . . . . . . 
milnega števila . 
sočnosti v sadnem drevju . . . . 
sirovega'proteina ali dušika . , . , 
tanina . . / . . . . . . . , . 
žveplaste kisline kolikostno . . . . 
Škroba . • . ' . ' « 
točke, taljenja (tališča) . . . . . . 
točke vretja (vrelišča) 
točke zmrznjenja (zmrzišča, lediščaj . 
točke strjenja (strdišča) . . , . . 
trsnega sladkorja (saharoze) . . . . 
skupne kisline — s titracijo . . . . 
skupnega sladkorja . . . . . . . 
frakcij destilacije, vsaka po . » . . 
Hehnerjevega števila 
celuloze 
patoke kolikostno po Roseju . . . . 

5. Voda v poljedelske n a m e n e : 

preostanka po felflapitvi . . . . . . . 
izgubka pri žaritvi . . . . 
klora . . . . . . . . 
dušikove kisline kakovostno . . . . . . 
organskih tvarin (oksidacij s КМпСч) . . 
kalcijevega, magnezijevega sulfata — vsak po 

II. Pedološki odsek. 
1. Mehanična analiza in fizikalna pre

izkušnja Zemljine: 

/Mehanična analiza po Sabaninu, odnosno po 
Kühnu-Wagnerju, od enega primerka . 

Mehanična analiza po Sabaninu-Fadejevu-
Wiljemsu, odnosno po Atterbergu, od 
enega primerka 

Mehanična analiza po Kopeckem . . . . 
Določanje frakcij s pomočjo sita, od ene 

frakcije 
specifične teže zemljine 
prostorninske teže zemljine . . . . . 
vodne propustljivosli . . 
vodne kapacitele 
zračne kapacitete . 
hidrc-skopske vlage po Mitscherlichu . . 

2. Kemijska analiza zemljine. 

A. K v a l i t a t i v n a a n a l i z a : 

določanje vseh sestavin ekstrakta HCl 
(10%, odn. 20%) . . . . . . . . . 

Poedino določanje ekstrakta: 
a).določan je Si02 . . . . . . . 
b) določanje Fe2Oj . . . . . . 
c) določanje A1203 . « . , . , 
č) določanje P 2 0 . . - , . / , , , 
d) določanje MnO» . •» ' . , . , 
e) določanje CaO . . . , . ; , , , 
f) določanje MgO'. , , , , , , ... , 

g) določanje S02 . . . , . , , , . 
h) določanje NasO . . . , . , . . . 
i) določanje KsO . , , , ; . , » , 

D r u g a p o e d i n a d o l o č a n j a : 
a) določanje hidroskopske vlage . . . 
b) doloöamje izgubka pii žaritvi , t • . 

50 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
60 
20 
20 
40 
40 
40 
20 
40 
30 
40 
60 
100 

50 
10 
20 
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40 
40 

20 

300 

30 
30 
30 
50 
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30 
40 
40 
60 
60 

16 
15 

75 
60 
60 
60 
60 
60 
90 
60 
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30 
30 
60 
60 
60 
30 
60 
40 
60 
90 
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75 
15 
30 
15 
60 
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40 

40 
20 
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20 
20 
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20 
20 
15 

80 
40 

20 
40 
40 
60 
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c) določanje apna (odnosno COj) ,. i 
č) določanje crnice . (humusa) , , , 
d) določanje dušika . . . . . . s 
Celotna analiza zemljine . . • i • 
Določanje reakcije zemljine: 
a) s točnoetjo do 0-1 pH . . , • • t 
b) e točnostjo do .0-5 pH . . . . , , 
Določanje kielote titrome tri jaki: 
a) v vodni raztopini • 
b) v raztopinah nevtralnih soli . . . 
c) v raztopinah soli, ki se hidrolitično 

pijo . , 
Določanje potrebe tal po kalcilikaciji . 

ce 

P r e i z k u š a n j e e l a t i n : 
Določanje alkaličnosti 
Določanje količine sredstev za izboljšavo 

pri slatinah-solonjecih: 
a) pri apnatih solonjecih . . , • , i . 
b) pri brezapnatih solonjecih 
Analiza zemljine po Lemmermannu-Königu 

ali po Neubauerju 
Druge analize, tukaj neimenovane, se pla

čujejo po predhodnem obračunu pedo
loškega odseka . . , 

B. K v a l i t a t i v n e p r e i z k u š 
n j e : 

Preizkušnja na apno (СаСОз) • » > t > 
Preizkušnja na kisloet a KÇNs 
Preizkušnja na proste soli talne raztopine 
a) preizkušnja na Cl . , . . . , . , , 
b) preizkušnja na SO« . . . . , , f . 
Preizkušnja na dkperzno stanje , . , , 

Cene T dinarjih 

M ® h • a g e 

8° S*SJ 
s ï s s 
o r t e 
•** *>S 

20 
30 
30 

1000 

25 
10 

20 
25 

25 
80 

80 
40 

150 

40 
60 
60 

1500 

50 
20 

40 
60 

60 
60 

40 

60 
80 

300 

10 
10 

10 
10 
10 

III. 
Za analize se sprejemajo samo oni talni ogledki, ki 

so jih odvzeli strokovnjaki postaje na mestu samem. 
Nepravilno in nestrokovno odvzeti oglêdM eô ne spre
jemajo za opravljanje analiz. 

Ogledke sme odvzeti tudi strokovnjak* ki deluje v 
dotični krajini in je postaji znan po svojem delovanju. 
V takem primeru je priložiti talnim ogledkom natančen 
popis terena, napravljen na mestu samem in orientiran 
po generalnoštabnd sekciji tega kraja (1:75.000 ali 
1:100.000), da more postaja dotično mesto tudi v svojih 
sekcijah označiti. Razen tega mora biti priložen tudi 
natančen pedološki popis talnih profilov, število, globo-
čina in debelina poedinih hoii2»ntov, njih barva, stop
nja vlažnosti, način prehoda enega horizonta v drugega, 
struktura, konkrecije in dr. Treba je po možnosti nave
sti tudi nadmorsko višino, količino padavin in njih raz
pored po letnih časih, in višino nelativne zračne vlažnosti 
(povprečno za leto in za najbolj suhi mesec jußj). 

Bazen tega je treba navesti podatke o kmetijski eks
ploataciji dotičnoga terena (odnosno o kolobarjenju) in 
številke povprečnih, maksimalnih in minimalnih dohod
kov od kulturnih rastlin, če pa se dotični teren ne ob
deluje, je označiti sestavo divje flore (rastlin), ki raste na 
istem terenu. 

Ogledki se morajo odvzemati ob eubem ЗДдагд času. 

Za vsa dela, ki niso navedena v tem cenovniku, do
loči ceno postaja sama. 

Za odhod s postaje v privatne namene pripada urad
nikom postaje povračilo stroškov po členu 48. uredbe o 
potnih stroških št. 13.400/1 z dne 15. inarca 1930. 

S to odločbo je izrekla soglasnost glavna kontrola 
pod št. 73.080 z dne 1. avgusta 1931. 

S tem prestanejo veljati vse dosedanje takse za ana
lize, izvršene po agrokemijskem in pedološkem odseku 
kmetijskih poskusnih in kontrolnih postaj.* 

V Beogradu5, dne 25. julija 1931.'; št. 47.086/11. 

. Minister za poljedelstvo 
M. Neudorier s, r. 

Banove uredbe. 

214. 

: Popravek 
v pravilih o opravljanju praktičnega učitelj

skega izpita. 
V teh pravilih, objavljenih v »Službenem listu« 2 

dne 24. februarja-1.-L, št. 180/15, se mora v čl. 5. kon
cem prvega odstavka,'odnosno v 2. vrsti drugega od
stavka pravilno glasiti: 

>... in en vadniški učitelj (ne telovadni)«, odnosno: 
>... tudi vadniškega učitelja (ne telovadnega) določa.. .< 

. . . - ч 

У Uredništvo 
»Službenega lista' kraljevske banske 

uprave Dravske banovine«. 

215. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
IL No. 169/L 

Objava. 
Občina Gaberje, v srezu Brežice, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1832. na-
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100»—, ' 
b) od 100 I" vinskega mošta Din 100-—, 
c) od 100 lpiva Dih 50'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljani, 
dno 20. februarja 1932. 

* Plim. naredbo poverjeništva za kmetijstvo z dne 
Џ &Фл JÛ2ft, ftUmkä Uatc U, №ß® fc ï. ÌBBO, 
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IL No. 1241/1. 

Objava. 
Občina Griže, v srezu celjskem, bo pobirala v letu 

1932. naslednje občinske trošarine: 
a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 

; c) od 100 1 piva Din 100—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8-—, 
d) od 100 kg izvlečkov, esenc in eteričnih olj z alko

holom Din 200—, 
e) od 100 1 sadnega mošta Din 50—, 
f) od goveda nad 1 letom Din 25—, 
g) od goveda pod 1 letom Din 15—, 
h) od prašičev Din 15*—, 
i) od drobnice Din 5—, 
j) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 22. februarja 1932. 

II. No. 3&27/1. 
Objava. 

Občina Lastnic, v srezu šmarskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednjo občinsko trošarino: 

od 100 1 vina Din 40-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 20. februarja 1932. 

II. No. 4482/1. 

Objava. 

Občina Ljubno, v srezu gornjegrajskem, bo pobirala 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 80—, 
\>) od 100 1 vinskega mošta Din 40—, * 
c) od 100 1 piva Din 30—, 
5) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 20—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10—, 
f) od prašičev Din 15'—?, 
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20*—. 

'Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Liublj 
dne 25. februarja 1932. 

lam, 

II. No. 3658/1. 

Objava. 

Občina Loka pri Zid. mostu, v srezu EaSEo, b~o po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu* £ letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25—^ 
c) od 100 1 piva Din 30—, 
č) od hI stopnje alkohola zgiftta. žganja, gterfo 

d) od 100 1 sadnega mošta Din 10-—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 12-50, 
f) od goveda pod 1 letom Din 7-50, 
g) od prašičev Din 7-50. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 25. februarja 1932. 

II. No. 29215/1. 

Objava. 
Občina Podgorje, v srezu slovenjgraškem, bo pobi

rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75—, 
b) od 100 1 vii;.-: • >->ošta Din 75-—, 
c) od 100 1 piva Din 30—, 
č) od *hl stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 7-—, 
d) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 25—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovino v Ljubljani, 
dne 20. februarja 1932. 

II. No. 30359/1. 

Objava. 
Občina Poljčane, v srezu mariborskem-desni breg, 

bo pobirala v letu 1932. naslednje občinske trošarine:. 
a) od 100 1 vina Din 50—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 
c) od 100 1 piva Din 25—, 
č) od hI stopnje alkohola Spirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 50—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 20—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10*—, 
f) od prašičev Din 10-—, 
g) od drobnice Din 5-—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20—J' 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 18. februarja 1932. 

II. No. S1198/1. 

Objava. 
Občina Rucmanci, v srezu ptujsKem, bo pobiraîa v 

letu 1932. občinsko trošarino: od 100 1 vina Din 50-—. 

Kraljevska banska aprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 19. februarja 1932. 

II. No. 31517/L-

Objava. 
Občina Slovenja vas, v srezu ptujskem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 60—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 
C) od hI stopnje .alkohola špirita, žganja, likerja. 
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č) od goveda nad 1 letom Din 20*—, 
d) od prašičev Din 15'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 24. februarja 1932. 

П. No. 1199/1. 

Objava. 
Občina Stranice, v srezu konjiškem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v ^Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 80—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 80*—, 
c) od 100 1 piva Din -80—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljani, 
dne 26. februarja 1932. 

II. No. 109/1. 

Objava. 
Občina Veliki Obrez, v srezu Brežice, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 65-—, 
b) od 1 steklenice brezalkoholnih pijač davščino po 

25 par. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 20. februarja 1932. 

II. No. 30868/1. 
Objava. 

Občina Vratja vas, v srezu ljutomersko-radgonskem, 
bo pobirala v letu 1932. občinsko trošarino: 

od 100 1 vina Din 75-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 18. februarja 1932. 

II. No. 31177/1. 

Objava. 
Občina Vučja vas, v srezu ljutomersko-radgonskem, 

bo pobirala v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 
a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 21. februarja 1932. 

II. No. 4209/1. 

Objava. 

Občina Zamarkova, v srezu mariborskem levi breg, 
bo pobirala v letu 1932. naslednje občinske trošarino,: 

a) od 100 1 vina Din 90—, 
b) od 100'1 vinskega mošta Din 70-—. 

Kraljevska banskn «prava Dravsko banovine v Ljubljani, 
dne 20. februarja 1932. 

^ t — 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in urednik. 1'jhai Hubert v Ljubljani, 
ïieka Je zalaga; 7№Ш£ >Ш&Ш i ШШ«а[» *Ш №_ШШ& О-Шг.МјррШј. У izbijani» 
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Poštnina plačana v gotovini. 

K R A L J E V I N A J Ü G O S LAVI JA 

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

— 

I t / , kos. V LJUBLJANI, dne 9. marca 1932. 

V S E B I N A 

Letnik III . 

216. Pravilnik o cenzuri filmov. 
217. Pravilnik o pavšaliranju potnih stroškov šumarskih usluž

bencev pri upravi državnih gozdov. 
Ljubljanski velesejmi — uradno priznane razstave. 
Razglas banske uprave o občinskih blagajniških poslih v 
srezih Črnomelj in Metlika in v občini Strigova. 

218. 
219. 

220. .Objave o pobiranju občinskih trošarin v letu 1932. 
221. Izpremembe v staležu drž. in banovinskih uslužbencev na 

področju Dravske banovine. 
Kazalo za II. polletje 1931. 

Današnjemu kosu »Službenega lista« jo priloženo 
kazalo za II. polletje 1931. 

Uredbe osrednje vlade. 

216. 

Na osnovi § 18. zakona o podaljsavl veljavnosti od
redb dosedanjih finančnih' zakonov in zakonov o pro
računskih dvanajstinah predpisujem ta-le 

pravilnik 
o cenzuri filmov.* 

Obče odredbe. 

Člen 1. 

Kinematografski fibra se smejo javno prikazovati 
samó, če da komisija za cenzuro kinematografskih fil
mov (cenzurna komisija) za to predpisno odobritev, ki 
se izdaja v obliki posebne cenzurne karte in knjižice. 
To velja tudi za reManie, lepake, programe, slike in 
fotografije, kakor' tudi za vse. napise in besedila, ki so 
s filmom. Odobritev se daje šele po izvršenem komisij
skem pregledu filma, reklame, lepakov in vsega osta
lega, kar je tu našteto, in po predpisih tega pravilnika. 

Ölen 2. 

t 1 ) Javno prikazovanje filma je dopuščeno samo v 
°ni obliki,, v kateri je po cenzurni knjižici odobreno., Po-

' * >Službeue novine kraljevine Jugoslavije«-z-dne 
4 februarja 1982.,, št. 461/XVIII/123.. '. 

temtakem se naslov, odnosno naziv filma, istotako tudi 
napisi, samogovori in pogovori v filmu ne smejo izpre-
minjati niti dopolnjevati. Reklame pa smejo navajati 
naziv filma in njegov popis samo tako, kakor je označeno 
v cenzurni knjižici, brez pristavkov, ki bi razburjali ob
činstvo, ali bi ga zavajali v zmoto glede vsebine filma, 
ki si ga hoče ogledati. 

(") Prikazovanje poedinih reklamnih delov iz filmov, 
>ki prihajajo«, ni dopuščeno, če ti deli niso .cenzurirani 
in niso vpisani v cenzurno knjižico filma, ob katerem 
se v reklamne namene prikazujejo. 

Člen 3. 

C1) Vsi napisi in. besedila, ki so s filmom, morajo 
biti napisani v državnem jeziku in slovnično ter knji
ževno popolnoma pravilni. Po pisavi morajo biti napisi 
in besedila izpisana izmenoma s cirilico in latinico, in 
to tako, da so napisi in besedila v enem dejanju izpisani 
samo v eni abecedi, v drugem pa samo v drugi ali pa, 
da so napisi in besedila v vseh dejanjih istočasno na
tisnjeni v obeh pisavah (s cirilico in z latinico). 

(2) Obe pisavi sta ravnopravni in se mora paziti na 
to, da prihajate izmenoma na prvo mesto (če je v enem 
dejanju cirilica spredaj, mora biti v drugem dejanju lati
nica spredaj, in obratno). 

Člen 4. 

Za javno prikazovanje se smatra ono prikazovanje 
kinematografskih filmov, ki se vrši pred izvestnim zbo
rom ljudi, najsi v zgradbah in prostorih, nalašč za ta 
namen prirejenih ali v odprtih prostorih in v premičnih 
šotorih ali pa v klubih, društvih ali drugih zaključehih 
družbah. , 

Člen 5. 
(^ Posebne odobrilve je treba, da sme tudi mladina 

pod 18 leti prisostvovati javnemu prikazovanju filmov. 
,.• .(.»:) Otroci pod 6 leti smejo prisostvovati prikazovanju 
samo-tistih filmo.Vj ki so namenjeni za otroke. 
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Clen 6. 
Zaradi odobritve prikazovanja filmov po členu 1. 

je treba vložiti prošnjo pri državni filmski centrali v 
Beogradu. Prošnjo more vložiti samo podjetje ali oseba, 
ki se bavi z izdelovanjem, predelovanjem ali posojanjem 
filmov in ki ima predpisano dovolilo za deh), izdano po 
§ 1. zakona o ureditvi prometa s filmi. 

Clen 7. 

(*) Odobritev cenzurne komisije ni potrebna za pro-
svetno-роибпе, kuitumo-vzgojne in umetniške filme, ki 
jih je kot take izbralo in odobrilo ministrstvo za pro-
sveto zaradi narodnega prosvetljevanja in izvajanja po
oka po šolah, neglede na to, kje se predvajajo. 

(3) Dnevniki in aktualnosti za nacionalno in pro
svetno propagando kakor tudi za gospodarsko propagan
do, propagando turizma in narodnega zdravja, ki so bili 
posneti po naročilu kateregakoli ministrstva ali osrednje
ga tiskovnega urada, ni treba da bi se cenzurirali in 
velja potrdilo teh oblastev kot cenzurna knjižica. 

II. 

Pregled (cenzura) in nadzorstvo kinematografskih filmo?. 

Clen 8. 
Cenzura kinematografskih filmov, reklam, lepakov in 

ostalega gradiva iz člena 1. se vrši s stališča morale, pro-
svete, znanosti, jezika, pisave, umetnosti, propagande* 
turizma, javnega reda in varnosti in nacionalnih in držav
nih interesov. 

Clen 9. 
(!) Prikazovanja kinematografskih filmov ni odobriti, 

če pregled pokaže, da bi učinkovalo škodljivo na nravi 
in javno moralo ali žalilo' plemenska ali verska čustva 
ali vplivalo neugodno na čustvo in dušo vobče ali bilo 
javnemu redu in varnosti v škodo ali kršilo ugled naroda 
in države, zlasti v njenem razmerju do tujih držav. Isto-
tako ni odobriti prikazovanja .filmov brez vsak© etične 
ali estetične vrednosti. 

(2) Mladini pod 18 leti se ne sme odobriti, da priso
stvuje javnim prikazovanjem onih filmov, katerih gleda
nje bi škodljivo vplivalo na njen moralni, duhovni ali 
zdravstveni razvoj ali bi povzročalo pri njej premočno 
delovanje domišljije. 

Clen 10. 
Znanstven ali umetniški film, čigar javno prikazo

vanje ne bi bilo v skladu s členom 9. tega pravilnika, se 
sme eventualno pred posebej zainteresiranimi osebami 
in strokovnjaki prikazovati, če se predhodno dobi za to 
odobritev cenzurne komisije. 

' ' Clen 11. 
Film, čigar javno prikazovanje je cenzurna komisija 

prepovedala, se sme predložiti tudi drugikrat v pregled 
v predrugačeni obliki ali v drugi inačici. Toda vložilec 
mora v prošnji za pregled izrecno izjaviti, da jé film že 
enkrat bil pregledan in prepovedan. 

Clen 12. 

Ce se pokaže pozneje posebna in nujna potreba, da 
»3 ig pregledani fa pdxfeeni fifa паЈшаAnn £Гegoie, gaie. 

IV. KOS. 

obče upravno oblastvo druge stopnje nadaljnje prikazo
vanje filma za dotični kraj ali za v Se svoje področje za
časno ustaviti. Na pritožbo prizadetega izda končno od
ločbo višja cenzurna komisija v Beogradu. 

. Clen 13-
(x) Vsako kinematografsko podjetje mora predlo

žiti pred javnim prikazovanjem odobrenega filma cen
zurno karto in knjižico pristojnemu občemu upravnemu 
oblastvu prve stopnje na vpogled. 

(a) Ob javnem prikazovanju filmov se morate cen
zurna karta in knjižica imeti pripravljeni in se po za
htevi pokazati kateremukoli članu cenzurnih komisij ali 
uslužbencu, pooblaščenemu za kontrolo nad prikazova
njem filmov (člen 14). 

Clen 14. 
Nadzorstvo nad točnim uporabljanjem odredb tega 

pravilnika glede javnega prikazovanja kinematografskih 
filmov vrše člani cenzurnih komisij (nižje in višje) in po
sebni uslužbenec, ki ga odredi v ta namen obče upravno 
oblastvo prve stopnje. 

III. 

Komisija za pregled kinematografskih filmov. 

Clen 15. 
C1) Cenzuro kinematografskih^ filmov opravlja ko

misija za cenzuro kinematografskih filmov v Beogradu 
(cenzurna komisija) s pristojnostjo za vse ozemlje kra
ljevine Jugoslavije. 

(5) Končne odločbe po pritožbah zoper odloke ko
misije za cenzuro kinematografskih filmov izdaja višja 
cenzurna komisija za pregled filmov v Beogradu. Pri
tožbe je vlagati v 14 dneh po prejemu odločbe o pre
povedi pri komisiji za cenzuro kinematografskih filmov; 
ta jih vroči v treh dneh obenem s filmom, glede kate
rega je vložena pritožba, odnosno s spisi in potrebno 
obrazložitvijo višji cenzurni komisiji zaradi končne od
ločbe. Višja cenzurna komisija je dolžna, v petih dneh 
od prejema predmeta pritožni film pregledati in po njem 
odločbo izdati. 

(3) Pravico do pritožbe imajo tudi predsednik ali 
trije člani cenzurne komisije, ki so se odločanja udeležili. 

Clen 16. 
Komisijo za cenzuro kinematografskih filmov sestav

lja dvanajst članov in njih namestnikov, in sicer: 
trije predstavniki ministrstva za prosveto, en predstav

nik ministrstva za vojsko in mornarico, dva predstavnika 
ministrstva za socialno politiko in narodno zdravje (od 
teh ena predstavnica prosvetno-nacionalnih ženskih orga
nizacij), dva predstavnika ministrstva za notranje posle, 
en predstavnik ministrstva za trgovino in industrijo in 
en predstavnik osrednjega tiskovnega urada pri predsed-
ništvu ministrskega sveta. Razen tega poslujeta pri nižji 
cenzurni komisiji tudi en odposlanec ministrstva za ß" 
nance kot nadzorstveni organ glede plačila državne takse 
na filme po veljavnih predpisih tega ministrstva in en 
predstavnik državnega tožilstva za mesto Beograd. 

Namestnike poziva predsednik samo, če so redni 
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4 Člen 17. 
Višjo cenzurno komisijo za pregled kinematografskih 

filmov sestavlja sest članov: po dva predstavnika mini
strstva za prosveto in ministrstva za notranje posle in po 
en predstavnik ministrstva za vojsko in mornarico in 
ministrstva za socialno politiko in narodno zdravje. 

Člen 18. 
(1) Člani komisije in njih namestniki se odrejajo z 

odločbo dotičnega ministrstva za tri leta. 
(s) Predsednik vsaki komisiji je po činu najstarejši 

uradnik. 
Člen 19. 

(*) Za sklepanje je potrebna prisotnost najmanj treh 
članov pri višji in pet članov pri nižji cenzurni komisiji. 
Sklepa se z večino glasov. 

(2) Da se delo hitreje opravi, se smeta nižja in višja 
cenzurna komisija razdeliti na dva pododbora; tedaj zna
ša kvorum pet, odnosno tri člane. 

Člen 20. 
(*) Pregled kinematografskih filnTov se vrši po vrsti, 

kakor se predlože, toda najkesneje v treh dneh, odkar.je 
film v cenzuro predložen. 

(s) Dnevniki-filmi, ki prikazujejo aktualnosti, se mo
rajo cenzurirati, Če prihajajo iz inozemstva, v 24 urah, 
kar so bili cenzuri predani. Dnevniki in aktualnosti, če 
so posneti in izdelani v državi, se na zahtevo zaintere-
eovanih oseb kratkim potem lahko cenzurirajo tudi pri 
kraljevskih banskih upravah onih banovin, kjer naj se 
prikazujejo. Vse ostale odredbe tega pravilnika veljajo 
tudi za nje. 

Člen 21. 
(*) Nagrado članom komisij za cenzuriranje kinema-

êograiskh filmov plačujeio zainteresirane stranke, njen 
znesek pa se odreja po številu metrov, ki jih ima film. 
Dolžino filma v mestih ugotavlja cenzurna komisija. 

(3) Nagrada komisiji znaša za vsak meter: 45 dinar
skih par, za ostale stroške pa lahko odredi minister za 
prosveto, naj plačajo stranke po 10 dinarskih par. 

* . „ : '••. 

Postopanje ob pregledu kinematografskih filmov. 
Cenzurna karta in cenzurna knjižica. 

Člen 22. 
Pregled filmov obseza film (njegov naslov in vse 

besedilo in pisavo, ki so z njim) in reklame^ lepake, 
programe, slike in fotografije. . . . . 

Člen 28. 
Prostore, v katerih, vise cenzurne komisije pregled 

filmov, določi ministrstvo za prosveto sporazumno z mi
nistrstvom za notranje posle. 

N Člen 24. 
i1) Pri filmih, izdelanih v več kopijah, se pregleda 

samo ena kopija in se izda odobritev za vse kopije, toda 
samo, če lastnik dotičnega filma zajamči, da so vse kopije 
povsem Istovetne med seboj in z ono kopijo, ki se cen-. 

(*) Cenzura filmo*- velja za vse kopije normalne ali 
katerekoli oblike ~e cenzuriranoga filma, toda te kopije 
morajo biti po dolžini, izboru in vrsti prizorov in po 
besedilu napisov enake z izvirno cenzurirano kopijo. 

Prosto krajšanje novih kopij prej cenzuriranega 
filma se ne smatra za novo inačico v cenzurnem smislu; 
toda talco skrajšanje se mora prijaviti cenzurni komisiji, 
ki to v predpisih izvirne cenzurne knjižice overovi. Ti 
prepisi se prilože tako skrajšanim kopijam. 

Člen 25. 
O Vsako podjetje ali oseba, ki predloži film cen

zurni komisiji .zaradi cenzuriranja, mora priložiti filmu 
kratek pismen popis vsebine filma; mora nadalje po vrsti 
zapisati nasipe in igralce, ki naâtopajo v filmu, vse na
pise in vse razgovore, ki jih film vsebuje, in obenem 
naznačiti, v kateri pisavi so natisnjeni, in sicer v dveh 
enakih izvodih v obliki sešite knjižice, v kateri sedajo 
popisati samo lève polovice listov, desne pa morajo 
biti puščene prazne. 

(') Popis vsebine v cenzurni knjižici mora biti raz
členjen po dejanjih, vsi napisi, samogovori in razgovori 
pa postavljeni v narekovajih na ustrezna mesta v be
sedilu popisa (za zvočni film se z odobritvijo cenzurne 
komisije postavijo lahko samo značilni samogovori in 
razgovori). Nad vsak napis in razgovor se mora zapisati 
njegova zaporedna številka. Te številke tečejo v arab
skih številkah po vrsti od naslova pa.do konca filma. 
Dejanja se oznamenjajo z rimskimi številkami. 

Člen 26. 
(') Ce cenzurna komisija po dovršenem pregledu 

filma spozna, da se sme film v celoti prikazovati,' izda 
dotičnemu lastniku . filma po državni filmski centrali 
overovljeno cenzurno knjižico in' cenzurno karto, ki velja 
kot odobritev za prikazovanje. 

C) Ce pa komisija spozna, da se samo poedini deli 
filma glede na odredbe člena 9. tega pravilnika ne bi 
smeli javno prikazovati, se izda odobritev za prikazova
nje šele, ko se dotični del iz preglednega filma izreze in 
cenzurni komisiji izroči. 

(s) Vse izpremeinbe, napravljene na filmu po od
ločbi cenzurne komisije v smislu odstavka (») tega čle
na, se vpisujejo v. cenzurno knjižico na desnem praz
nem prostoru njenih listov in vzporedno z ustreznim be
sedilom popisa, napisa ali dialoga, ki se izpreminja ali 

^izpušča. K temu je treba označiti tudi, koliko metrov 
filma se je s tega mesta izrezalo; dotično mesto v bese
dilu cenzurne knjižice pa se prečrta s tenko rdečo črto. 

,(*) Če se je film odobril za mladino pod 18 leti ali 
za otroke pod y 6 leti, je treba to vselej v cenzurni knji
žici označiti. 

(") Za one filme, katere oglasi cenzurna komisija p o 
odredbah § 10. zakona o ureditvi prometa s filmi za kul
turne, se vpisuje o tem v cenzurno knjižico posebna 
pripomba. 

, (•) Na koncu cenzurne knjizice je vpisati številko 
vpisnika, datum cenzurne karte za pregledani film, ka
kor tudi odločbo komisije, da je film odobren v celoti 
ali pa za koliko metrov je film vsega skupaj skrajšan, 
kakor rudi morebitne drage utesnitve, in vse to overovi 
predsednik komisije s pečatom ш podpisom. 

O Cenzurna komisija pritisne svoj pečat na vsako 
&fas cenzurne knjižice, јд na. genzurno karto, na tej ga 
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označi tudi vsoto državne takse, vplačane po veljavnih 
predpisih ministrstva za, finance. . 

Člen 27. -
t-, (') Cenzurna knjižica tvori s cenzurno karto celoto 
in ena brez druge ni veljavna. 

I (5) Druga cenzurna; knjižica (duplikat), ki se izpol
njuje na isti način kakor knjižica, ki spada k cenzurni 

- karti, ostane v arhivu. 

.- Člen 28. 

Izpremembe v že overovljeni cenzurni knjižici se 
- smejo izvršiti naknadno samo po odločbi višje cenzurne 

komisije. 

; 'Člen 29. 

X1) Cenzurne knjižice za one filme, ki njih. prika
zovanje z odločbo cenzurne komisije ni odobreno ali ki 
je sporno', se predlagalcu filma ne vračajo, marveč se ena 
knjižica pridrži v arhivu komisije, druga pa se vroči višji 
cenzurni komisiji s poročilom, v katerem se morajo na
vesti razlogi, zaradi katerih je film prepovedan ali 
sporen. 

(*) Ob prepovedi' filma izda cenzurna komisija last
niku filma o tem v 24 urah pismen odlok z obrazložitvijo. 

Člen 30. 

Komisija za cenzuro kinematografskih: filmov vodi 
poseben vpisnik in statistiko o cenzuriranih filmih po 
obrazcih, ki jih predpisuje ministrstvo za notranje posle. 

V, 

Kazniva dejanja in kazni. 

Člen 31. \ * 

Kaznuje se v denarju do 1500-— dinarjev, za primer 
pa, da kdo denarne kazni v določenem roku ne plača, z 
zaporom do 30 dni (člen 69., točka 1. zakona), razen če 
ni kaznivo dejanje kaznivo po strožjih odredbah kazen
skega ali drugega zakona: 

1. kdor prikaže v celoti ali deloma necenzuriran 
film, razen prosvetno-poučnih in ku}turno-vzgojnih fil
mov, ki jih'izbere in odobri ministrstvo: za prosveto 
zaradi narodnega prosvetljevanja po Členu 7. tega pra
vilnika; 

• 2. kdor prikaže celoma ali deloma prepovedan film; 
3. Mor objavi necenzurirane ali prepovedane rekla

me, lepake, programe, slike in fotografije, ki se tičejo 
prikazovanja izvestnèga filma, ali kdor uporabi vse to 
v-drugi obliki, ne pa v tisti, v kateri je odobreno; 

4. kdor izpremehi ali dopolni naslov ali napise ali 
razgovore in popise v filmu; 

5: kdor iz odobrene cenzurne knjižice kaj izbriše 
ali v tej kaj izpremeni ali dodâ; 

6. kdor ob ponovni predložitvi v cenzuro ne ctónaci, 
da je film že bil pregledan in prepoyedän; 

7. kdor spravi z lažnivo trditvijo! cenzurno komisijo 
o istovetnosti več kopij izvestnèga filma y zmoto; 

8. kdor ne predloži pred javnim prikazovanjem 
filma cenzurne karte in knjižice občemu upravnomu 
pblastvu Rryg itopjije m yR°£l?4i. . • . ' " ** ' v , 

9. kdor kakšnemu članu komisije ali predstavniku 
upravnega oblastva na njegovo zahtevo ne pokaže cen-
zurne karte m knjižice; 

10. kdor pri javnem prikazovanju filmov v bioskopih 
ne prikaže prosvetno-poučnih, vzgojnih ali kulturno-
vzgojnih filmov, ki jih izbere in odobri ministrstvo za 
prosveto zaradi narodnega prosvetljevanja, če znašajo 
10% dolžine celotnega programa predstave (§ 9. zakona 
o ureditvi prometa s filmi); 

11. kdor namerno dopusti, da gledajo maloletniki 
filme, ki so zanje prepovedani. 

Člen 32. 
(') Kazniva .dejanja po tem pravilniku preiskuje ili 

kazni izreka pristojno upravno jblastvo prve stopnje. 
(*) Denarne kazni po tem pravilniku se izrekajo v 

korist državne blagajne. 
VI.. 

Končne odločbe. 
. Člen 33. 

Od dne, ko dobi ta pravilnik obvezno moč, se smejo 
na ozemlju kraljevine Jugoslavije prikazovati samo oni 
filmi, ki so po odredbah tega pravilnika cenzurirani. Te 
se ne nanaša na filme, ki so jih odobrile doslej obstoječe 
cenzurne komisije. Taki filmi se sinejo prikazovati eno 
leto dni od dne, ko so bili cenzurirani. . 

' Člen 34. 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se razglasi v »Služ

benih novinah«, obvezno moč pa dobi mesec dni po raz
glasitvi; tedaj prestanejo veljati vsi dosedanji predpisi 
o cenzuri filmov na ozemlju kraljevine Jugoslavije. 

V času od razglasitve tega pravilnika, pa dokler ne 
dobi obvezne moči, se morajo.sestaviti komisije za cen
zuro, kinematografskih filmov, določene s tem pravilni
kom; sedanje cenzurne komisije pa morajo likvidirati 
vse svoje posle in izročiti svoj arhiv s celokupnim svojim 
inventarjem vred komisiji za cenzuro kinematografskih 
filmov' v Beogradu. 

V Beogradu, dne 22. februarja 1932.; P. br. 5.391. 
Minister za prosveto 

đr. Drag. S. Kojié s. r. -

• 217. ' • 

Na osnovi člena 30. uredbe z dne 27. junija 1921. o 
izpremembah in dopolnitvah uredbe o ustroju ministr
stva za šume in rudnike z dne 15. marca 1919». in o 
organizaciji šumarske stroke v kraljevini Jugoslaviji 
predpisujem ta-le 

pravilnik 
o pavšaliranju potnih stroškov šumar
skih uslužbencev pri upravi državnih 

gozdov.* 
Člen 1.; 

Glede na posebni značaj terenske službe šumarskiK 
uslužbencev pri upravi državnih goïdov se-mora za delno 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z due. 
26, februarja 1932.t gt. 44/XVII(lÌ8, ' >.^t::.-?. 
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povračilo potnih stroškov in dela na terenu po službeni 
dolžnosti izplačevati potna povprečnina po predpisih tega 
Dravilnika. 

Člen 2. 
Potno povprečnino dobivajo samo šefi državnih gozd

nih uprav in ostalo strokovno osebje, navedeno v členu 
4. tega pravilnika, kolikor se uporablja za delo na terenu. 

Člen 3. 
Glede na težavnost terena, prometne razmere in' 

intenzivnost gospodarjenja se dele gozdne uprave na 
štiri kategorije,'in sicer: 

I. kategorija: težak teren, prometne razmere slabe, 
povprečna oddaljenost od sedeža znaša okoli 40 km, ali 
pa, če gre za zelo intenzivno gospodarstvo z umetnimi 
kulturnimi deli po naprednih načinih redčenja. 

II. kategorija: teren srednje težak, prometne raz
mere ugodnejše, srednja oddaljenost od sedeža okoli 
25 km, ali če gre za bolj napredno in intenzivno gospo
darstvo. 

III. kategorija: lahâk in pristopen teren, srednja 
oddaljenost1 od sedeža okoli 1 km ali intenzivno gospo
darstvo. .. 

IV. kategorija: osrednji sedež gozdne uprave v ne
posredni bližini državnih gozdov (3 do 5 km). 

, ; Kategoriziranje vrši ministrstvo za šume in rudnike 
iia predlog pristojne gozdne direkcije. 

Člen 4. 

Višina potne povprečnine znaša: 
I. kat. II. kat, III. kat. IV. kat. 

1. za šefe gozdnih 
uprav, odnosno njih '•' 
vršilce dolžnosti . 600 D.in 500 Din 400 Din 300 Din 

2. za strokovno •• 
šumarsko osebje, 
prideljeno ' šefom 
gozdnih uprav... . 500 Din 400 Din 300 Din 200 Din 

Te povprečnine se izplačujejo obenem z ostalimi 
prejemki mesečno naprej. 

Administrativnim in računskim uradnikom, zvanič-
nikom, služiteljem in dnevničarjem pri gozdnih upravah, 
ne pripada potna povprečnina po odredbah tega pra
vilnika. 

Člen 5. 

Za potno povprečnino so uslužbenci, navedeni v 
prejšnjem členu, dolžni izvršiti vsa službena potova
nja,, ki spadajo po izdanih navodilih o uporabljanju zako
na o gozdih za gozdne uprave v njihovo redno službeno 
področje, kakor tudi ona, ki jim jih odrede, nadrejena 
oblastva v mejah svojega upravnega področja, razen 
pnih službenih potovanj, ki se omenjajo posebej v členu 
6. tega pravilnika. 

Za področje gozdne uprave je smatrati področje 
4 vseh davčnih občin, v, katerih leže posestva gozdne 
Uprave. ,.•• .••.'.• J-. 

č l e n 6. .•'.•;.• 

Razen potne povprečnine se morajo izplačevati tudi 
Se posebni potni stroški po veljavni uredbi o p_oyracilu 

potnih in selitvenih stroškov civilnih državnih usluž-
bencsv: 

1. za prisostvovanje pri sodnih razpravah; • 
2. za uredovanje po zakonu o zaščiti- domaČe lesne 

industrije (člen 4.. pravilnika o uporabljanju tega 
zakona); . , - . ' . ',-.'. ••.'.• 

3. zà pokritje stroškov v poslih : sezonskih pogozdo-
,vanj (točka 12., člena 3. pravilnika o zbiranju in uprav
ljanju prispevkov za pogozdovanje); 

4. za oglede in komisije, ki se opravljajo po poseb
nih odredbah gozdne direkcije v breme in v korist pri
vatne stranke ali v breme proračuna drugih resortov. 

Uradniki, ki so zaposleni pri realiziranju dolgoroč
nih pogodb in za ta posel ne prejemajo posebnega teren
skega doplačila, zaračunijo dnevnico in kilometrino samo, 
če jim ne da tvrdka prevoznega sredstva v naravi. Dru
gače zaračunijo samo pripadajočo dnevnico; 

5. za vsa potovanja zunaj upravnega področja; 
6. za vsa potovanja, za katera se dobi v poedinih 

konkretnih primerih odobritev gozdne direkcije. 

Člen 7. • 
Uživalci potne povprečnine morajo prebiti povpreč

no najmanj pet dni v mesecu na terenu, da izvršujejo, 
službene posle. 

Za izvrševanje službenega posla'na terenu nad do
ločeni minimalni čas ne pripada nobeno povračilo, dočim 
se za primere pod tem minimalnim časom potna pov
prečnina razmerno zniža. 

Če uradnik, ki uživa povprečnino, zbog slabega vre
mena ali drugih zaprek minimalnega časa, določenega 
za dotični mesec, ni mogel prepotovati, mora to v na
slednjih treh mesecih nadomestiti tako, da doseže letna 
vsota vseh na terenu prebitih dni vsaj število dni, ozna
čeno v prvem odstavku tega Člena. ;•' •'•- • 

Odsotstvo zaradi odmora, privatnega! posla ali bokK 
vanja, krajše od meseca dni,; ni ovira za uživanje pottfe 
povprečnine. •• . 

Člen 8. : 

Nihče ne more uživati istočasno dveh popolndh' pot
nih povpr&čnin. ' • ' • . . . 

Uslužbenci, omenjeni v členu 4. tega pravilnika, ki 
uživajo potno povprečnino za režijsko delo ali terensko 
doplačilo na osnovi dolgoročnih pogodb, uživajo lahko' 
največ polovico potne. povprečnine po tem pravilniku. 
Višino potne povprečnine odredi v tem primeru pristoje 
na gozdna direkcija! 

Osebju državne gozdne, uprave, ki poleg svoje redne 
dolžnosti zastopa in vrši, dolžnost enega ali več sreskih 
šumarskih referentov, ne pripada potna povprečnina po 
predpisih tèga pravilnika, ampak po uredbi o pavšalira-
nju potnih stroškov šumarskih uslužbencev pri prvo-; 
stopnih oblastvih notranje uprave. :'' 

Ob premestitvi uživa predajnik dolžnosti potno .pov
prečnino do konca onega meseca; v katerem še je pričelo 
prevzemanje in predajanje. 

.Člen 9. 

Prejemniki potne povprečnine so zaradi kontrole 
dela dolžni voditi poslovni dnevnik p^delu (Člen 3., točka 
19., navodila), v katerega se vpisujejo: dan, objekt, 
namen izvršenega terenskega dela in porabljeni gas. 

Izpisek iz poslovnega dnevnika se mora predložiti 
vsako četrtletje gozdni direkciji na ypógled. 
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Nepravilno in neresnično vpisovanje v poslovni 
dnevnik se smatra za disciplinski prestopek, če ni to 
kršitev," določena v kazenskem zakonu. 

Morebitna materialna škoda zbog prejete povpreč-
nine, do katere uslužbenec po tem pravilniku nima pra
vice, se mora po dejanski ugotovitvi vzeti v obračun in 
odtegniti od njegovih prvih mesečnih prejemkov. 

Člen 10. 

Prehodna odredba:. 

Ce so krediti za službena potovanja v letu 1931./32. 
že potrošeni ali nezadostni, se mora v členu 4 tega pra
vilnika označena potna povprečnina po preostalih raz
položljivih kreditih sorazmerno znižati. 

Člen 11. 

Ta pravilnik stopi v moč z dnem razglasitve v 
>Službenih novinahc 

У Beogradu, dne 11, februarja 1932. 
Minister za šume in rudnike 

dr. S. Šibenik s. r. 

218. 

Uradno priznane razstave.* 
Po referatu predsednika uprave za zaščito industrij

ske evojine in § 94, pravilnika za izvrševanje zakona o 
zaščiti industrijske svojine z dne 1. maja 1928. 

odločam: 
Sejma, ki bosta to leto v Ljubljani in ki ju priredi 

uprava ljubljanskega velesejma, in sicer prvi, letni, od 
dne 4. do 13. junija in drugi, jesenski, od dne 3. do 
12. septembra se smatrata za uradno priznane razstave 
po g 94. pravilnika za izvrševanje zakona o zaščiti indu
strijske svojine z dne 1. maja 1928., tako da se sme za 
predmete industrijske svojine, ki se razstavijo na teh 
sejmih, zahtevati zaščita po § 160. zakona o zaščiti indu
strijske svojine v zvezi s §§ 90., 107 In 113. tega zakoua 
in §§ 95. do 99. zgoraj omenjenega pravilnika s pravico 
prvenstva od dne, ko se razstavijo. 

To odločbo je objaviti v >Slu2benih novinahc, v 
>Glasniku uprave za zaščito industrijske svojlne<, in jo 
priobčiti v prepisu prosilcu — upravi ljubljanskega vele
sejma. 

V Beogradu, dne 23. februarja 1932.; št ЗЛ23. 
Minister 

za trgovino in industrijo 
dr. Albert Kramer s. r. 

• >Služb'ene novine kraljevine JugOslavflec z dne 

Banove uredbe. 

II. No. 3090/1. 
219. 

Razglas 
o razširjenju veljavnosti razglasa o opravlja
nju občinskih, blagajniških poslov v občinah 
Dravske banovine za ozemlje srezov Črnomelj 
in Metlika in občino štrigova ljutomerskega 

sreza. 
Člen 1. 

Na podlagi čl.' 6 zakona o nazivu in razdelbi kralje
vine na upravna območja z dne 30. oktobra 1929., Uradni 
ust št. 399/100 ex 1929, in toč. 2. čl. 27. zakona o banski 
upravi z dne 7. novembra 1929., Uradni list Dravske 
banovine št. 1/1 Ls 1. 1929.,. odrejam, da se raztegne ve
ljavnost razglasa o opravljanju občinskih blagajniških 
poslov v občinah Dravske banovine, Službeni list štev. 
270/43 ex 1930., na ozemlje srezov Črnomelj in Metlika 
in na občino Štrigovo v srezu ljutomerskem. 

Občini Radatoviči v srezu metliškem in Štrigova v 
srezu ljutomerskem morata uporabljati odredbe citira
nega razglasa skladno z odnosnimi zakonskimi odred* 
bami, ki veljajo na njihovem področju. 

Člen 2. 
Ta razglas stopi v veljavo in dobi obvezno moč zt 

dnem, ko se razglasi v »SlužbeDem listu kraljevske ban
ske uprave Dravske banovine«. 

Župani, kateri še opravljajo občinske blagajniške 
posle, jih morajo izročiti novo določenim občinskim bla
gajnikom najkesneje do 1, maja 1932. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 12. februarja 1932. 
Ban: dr. D. MaruSič. 

m»m 

220. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1982. 
IL No. 6188/1. 

Objava. 
Občina Begunje, v srezu Radovljica, bo pobiral* 

od dneva razglasitve v >Službeaem listu« v ledu 1982. n** 
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—t 

b) od 100 1. piva Din 50*—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, Икеф* 

nuna in konjaka Din 8*—, • 
č) od goveda nad 1 letom Din 20-—-, 
d) od goveda pod 1 letom Din Ш—џ 

e>l ad рЈгаШеж. РЈд ü> -v , . 
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f) od drobnice Din IO—, 
g) od 10O kg uvoženega mesa vseh vrst Din 60*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine.v Ljubljani, 
dne 26. februarja 1932. 

II. No. 4705/1. 

II. No. 1663/1. 

Objava. 
bo Občina Ivanjci v srezu ljutomersko-radgonskem 

pobirala v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 
a) od 100 1 vina- Din 50"—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60-—, 
e) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola spirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 25. februarja 1932. 

ÌI. No. 2159/1. 

Objava. 
Občina LoKavec, v srezu mariborskem, levi breg, bo 

pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listuc v letu 
.1932. naslednje občinske trošarine: 

!;'.i a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 sadjevca Din 25-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani. 
dne 27. februarja 1932. 

II. No. 30364/1. 
Objava. 

Občina Ponikva, v srezu šmarskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu< v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100"—, 
a) od 100 1 vinskega mošta Din 100'—, 

. c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 25-—, 
e) od goveda pod 1 letom Din-10-—• 
f) od prašičev Din 10-—, 
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 30'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 20. februarja 1932. 

II. No. 168/2. 
Objava. 

<; ' -Občina Rob, v srezu Kočevje, bo pobirala od dneva 
razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 

; c) od 100 1 piva Din 25-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 7'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 28, £ећч1агјд Ш 2 , t 

Objava. 
Občina Sv. Barbara v Halozah, v srezu ptujskem, bo 

pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«; v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50'—, 
c) od 100 l piva Din S0-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5"—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 23, februarja 1932. 

221. 

Izpremembi 
v staležu državnih in banovinskih 
uslužbencev na področju Dravske 

banovine. 
xi.. Državni uslužbenci. 

Z odlokom bana Dravske banovine z dne 29. fenru-
arja 1932., I. No. 353/1, je bila postavljena za zaščitno 
sestro X. položajne skupine pri zdravstvenem domu v 
Murski. Soboti A r k o A n t o n i j a , zaščitna sestra urad
niška pripravnica istotam. . . 

Z odlokom gospoda bana Dravske banovine z dne 
20. februarja 1932., I. No. 1600/1, je bila premeščena po 
potrebi službe zaščitna sestra-uradniška pripravnica pri 
zdravstvenem domu v Rogatcu J a k l i č A n t o n i j a 
k zdravstvenemu domu v Cerkljah v isti lastnosti in z 
isto plačo 

Z odlokom gospoda bana Dravske banovine z dne 
20. februarja 1932., I. No. 952/2, je bila premeščena po 
potrebi službe J a z b i n š e k P a v l a , zaščitna sestra 
X. položajne siru pine v zdravstvenem domu v Cerkljah, 
v isti lastnosti k zdravstvenemu domu v Rogatcu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine z dne 9. februarja 1932., I. No. 1539/1, je preme
ščen po potrebi službe L a v r i h P a v e l , arhivski 
uradnik IX, skupine pri kraljevski banski-upravi Drav
ske banovine v Ljubljani, k sreskemu načelstvu v Ra
dovljici. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne. 28. decembra 1931., I. No. 7580/3, je bil upo
kojen V e r b i č D r a g o t i n , strojnik pri obči državni 
bolnici v Ljubljani v VIII. položajni skupini uradnikov. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 22. decembra 1931., I. No. 10728/1, je postav
ljen V i z j a k M i r k o , arhivski uradnik X. položajne 
skupine pri sreskem načelstvu v Radovljici, za arhivske
ga uradnika IX. položajne skupine na' dosedanjem 
službenem mestu, 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba-
t »ftvJoS 3 £цв- & februarja Ш 2 . г I .No. 1543/.l2 je greme-
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ščen po potrebi službe V i z j a k M i r k o , arhivski 
uradnik IX. skupine pri sreskem načelstvu v Radovljici, 
k sreskemu načelstvu v Krškem. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 22. de
cembra 1931., I. No. 10713/1, je postavljen G e c I v a n , 
policijski stražnik I. razreda, zvaničnik I. skupine pri 
upravi policije v Ljubljani, za polic, nadstražnika I. a 
èkupine na dosedanjem službenem mestu. 

Z odlokom banske uprave Dravske banovine z dne 
20. februarja 1932., I. No. 237/1, je bil upokojen H r v a -
t i n A n t o n , polic, stražnik I. razreda pri predstojni-
itvu mestne policije v Mariboru. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 30. ja
nuarja 1932., I. No. 719/1, je postavljen J e s e n i č n i k 
K a r l , policijski stražnik-pripravnik pri upravi policije 
v Ljubljani, za policijskega stražnika III. razreda na do
sedanjem službenem mestu. 

Z odlokom bana Dravske banovine z dne 10. febru
arja 1932., I. No. 1069/1, je z 29. februarjem 1932. odpu
ščen iz državne službe K r a l j A. J o s i p , policijski 
stražnik III. razreda, pripravnik pri upravi policije v 
Ljubljani. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 30. ja
nuarja 1932., I. No. 726/1, je postavljen L i k a r I g n a 
c i j , policijski stražnik-pripravnik pri upravi policije v 
Ljubljani, za policijskega stražnika III. razreda na do
sedanjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 30. ja
nuarja 1932., I. No. 748/1, je postavljen S m o l n i k a r 
I v a n , policijski stražnik-pripravnik pri upravi poli
cije v Ljubljani, za policijskega stražnika III. razreda 
na dosedanjem službenem mestu. 

B. Banovinski uslužbenci. 
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano

vine v Ljubljani z dne 30. januarja 1932., I. No. 705/1, je 
postavljen B i d o v e c F r a n c , banovinski uradniški 
pripravnik pri kraljevski banski upravi Dravske bano
vine v Ljubljani, za banovinskega tehnika IX. položajne 
skupine na dosedanjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani z dne 30. januarja 1932., I. No. 706/1, 
je postavljen C e j a n B r a n k o , banovinski uradni
ški pripravnik pri kraljevski banski upravi Dravske ba
novine v Ljubljani, za banovinskega pomožnega knjigo
vodjo IX. položajne skupine na dosedanjem službenem 
mestu. 

Z odlokom bana Dravske banovine z dne 10. fe
bruarja 1932., I. No. 10558/1, je bil postavljen d r. C e r -

v i n k a M i l a n , sekundarij VIII. položajne skupine javne 
bolnice v Celju, za sekundarija iste skupine pri javni 
ženski bolnici v Novem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani z dne 30. januarja 1932., I. No. 364/1, 
je postavljen H r o v a t i n V i n k o , banovinski urad
niški pripravnik pri kraljevski banski upravi Dravske 
banovine v Ljubljani, za banovinskega pomožnega knji
govodjo IX. položajne skupine na dosedanjem službe
nem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani z dne 9. februarja 1932., I. No. 1454/1, 
je postavljen L a v r i c J o s i p , banovinski uradniški 
pripravnik pri tej banski upravi za banovinskega pisarja 
IX. položajne skupine na dosedanjem službenem mestu-

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 24. februarja 1932., I. No. 1113/3, 
je bil postavljen M a r i c Lu do v ik za banovinskega 
uradniškega pripravnika z mesečno plačo Din 1320*— 
pri sreskem cestnem odboru v Murski Soboti, kjer bo 
vršil posle tajnika sreskega cestnega odbora. 

Z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani z 
dne 9. februarja 1932., I. No. 305/2, je bil postavljen 
dr. L a u t n e r P a v e l , praktični zdravnik v Ločah, za 
banovinskega zdravnika združene zdravstvene občin© 
Sv. Urban pri Ptuju z mesečno plačo Din 1450*—. 

Z odlokom kraljevske banske,uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 30. januarja 1932., I. No. 1288/1, 
je postavljen P e r š u h J o š k o, banovinski ekonomski 
pripravnik v javni bolnici v Celju, za banovinskega eko
nomskega uradnika IX. položajne skupine na doseda
njem službenem mestu. 

Z odlokom gospoda bana Dravske banovine z dne 
20. februarja 1932., I. No. 1740/1, je bila sprejeta ostavka, 
ki jo je podal na banovinsko službo d r . R a v n i k a r 
A n t o n , sekundarij pri javni bolnici v Brežicah; 

Z odlokom kraljevske banske uprave. Dravske ba
novine z dne 18. februarja 1932., I. No. 1813/1, je pre
meščen po, potrebi službe S a m e c I g n a c i j , bano
vinski arhivski uradnik X. skupine pri kraljevski ban
ski upravi Dravske ;banovine v Ljubljani, k sreskemu 
načelstvu v Radovljici. 

Z odlokom kraljevske banske uprave» v Ljubljani z 
dne 24. februarja 1932., I. No. 1103/1 je bil preveden 
za banovinskega zdravnika združene zdravstvene občino 
Velka s sedežem v Mariji Snežni d r . S i l a n S t a n k o , . 
bivši okrožni zdravnik zdravstvenega okrožja Vitanje, S 
plačo osme položajne skupine mesečnih' Din 73Cr— in 
osebno draginjsko doklado Din 725-— mesečno. 

Izdaja kraLjevska banaka uprava Dravske banovine; njen predstavnik In uf-ednik l'jhar tinbrr: s. Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna >Merkur< ? Ljubljani; njen predstavnik: Ötmar Mîchalèk v Ljubljani. 
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Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

222. 

«Hi 
ALEKSANDER L, 

po milosti bqzji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

objavljamo vsem in vsakomur, da sta sklenila narodna 
skupščina kraljevine Jugoslavije, sklicana z ukazom z dne 
23. septembra 1931. na izredno zasedanje za dan 7. de
cembra 1931., v svoji VI. геаџг seji, ki jo je imela dne 
10. februarja 1932. v Beogradu, in senat kraljevine Jugo
slavije, sklican z ukazom z dne 28. novembfa 1931. na 
izredno zasedanje za dan 11. januarja 1932., v svoji III. 
.redni seji, ki jo je imel dne 12. februarja 1932. v Beo
gradu, in da smo Mi potrdili in proglašamo 

zakon 

s katerim se odlaga izvršitev in se kriv
ci oprašča jo denarne kazni in odškod
nine zaradi gozdnih kaznivih dejanj,* 
k i se glasi: 

§ 1 . 
Od dne, ko stopi ta zakon v veljavo, pa za dve leti 

se odlaga izvršitev razsodb na denarne kazni, kazni na 
prostosti kakor tudi na plačilo odškodnine, izrečenih pri 
upravnik in sodnih oblastvih zaradi vseh gozdnih kazni-

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
6« marca 1932.2 št, 52/XX/129, : . 

•vili dejanj, označenih po tedaj veljavnih gozdu-.h zako
nih, ki so storjena v državnih gozdih, gozdih krajiških 
imovinskih občin in ostalih samoupravnih teles v času 
de dne 15- februarja 1932. 

To se nanaša tudi na razsodbe, ki se bodo zaradi 
istih dejanj šele izrekle. 

Po razsodbah že plačane denai-ue kazni in • oUški'^r 
nine se ne vračajo. 

§ 2. . 

V § 1. navedene kazni in odškodnine za državne gozde 
kakor tudi kazni za kazniva dejanja v gozdih krajiških 
imovinskih občin in drugih samoupravnih teles se od
puščajo, če krivec v enem letu potem, ko stopi ta zalon 
v veljavo, ne stori novega gozdnega kaznivega dejanja, 
kaznivega bodisi po zakonu o gozdih bodisi po ka/.enskem 
zakonu. 

• ' « 3 . ' 

Odredile §§ 1. in 2. se ne nanašajo na one osebe, ki 
so storile kaznivo dejanje v spredaj označenih gozdih 
ob izvrševanju eksploatacije po pogcdben4m razmerju, 
niti na kazniva dejanja po §§ 142., 143., 144., 146., 147., 
148. ili 149. zakona o gozdih z dne 21. decembra 1929., 
odnosno na taka kazniva dejanja po prejšnjih zakonih. 

§ 4 . 
Odlog, označen v § 1., se ne šteje v rokove, dolo

čene za zastaranje dotičnih kaznivih dejanj. 

§ s. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, ob
vezno moč pa dobi z dnem razglasitve v >Službenih no-
vinah<. 

. Našemu ministru pravde, priporočamo, naj raaglaai 
ta zakon, v^ia-Ka^m ministront, naj skrbe za njegovo 
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•.izvrševabje, oblastveni zapovedujemo, naj po njem po
stopajo, vsem in vsakomur pa, naj.'se.niu pokoravajo. 

V Beogradu, dne Vj* îèfrru5rja>l 932-

Aleksander s. r. 
Minister za Sume in rudnike 

dr. St. Šibenik s. r. 
Videl in pritisnil 

državni pečat čuvar držav
nega pečata, 

minister pravde * (Podpisi ostalih ministrov.) 
Boi. Ž. Maksimović s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta 

P. R. živković s. r. 

223. 

Mi 
ALEKSANDER I., 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
objavljamo vsem in vsakomur, da sta sklenila narodna 
skupščina kraljevine Jugoslavije, sklicana z ukazom z 
dne 23. septembra 1931. na izredno zasedanje za dan 
7. decembra. 1931., v svoji V. redni seji, ki jo je imela 
dne 10. februarja 1932. v Beogradu, in senat kraljevine 
Jugoslavije, sklican z ukazom z dne 28. novembra 1931. 
na izredno zasedanje za dan 11. januarja 1932., v svoji 
III. redni seji, ki jo je imel dne 12. februarja 1932. v 
Beogradu, in da .smo Mi potrdili in proglašamo 

zakon 
o preskrbo van j u siromašnih kmeto
valcev in delavcev z lesom in prodaji 
na drobno (izpremembe in dopolnitve 
§§ 53. in 184. zakona o gozdih z dne 

21. decembra 1929.),* 
ki se glasi: 

§ I-
Za poslednjim odstavkom § 53. zakona o gozdih se 

dodaja: 
Kljub odredbam tega paragrafa, kakor tudi odred

bam § 163. zakona o gozdih, smejo dobiti domovi siro
mašnih kmetovalcev, ki dokažejo po občinskem oblastvu, 
da plačujejo vna leto manj ko 120 dinarjev celokupnega 
neposredлega državnega davka, zaradi prodaje na kra
jevnem trgu v enem letu iz državnih gozdov največ štiri 
pr^etorninske pietre drv od suhih ali za tehnično upo
rabo nesposobnih sirovih debel, ki jim jih odkažejo gozd
ni organi. » 

Ob istih pogojih smejo tudi siromašni delavci do
bivati brezplačno drva v isti količini, toda samo za lastno 
potrebo. f 

Za ta drva se ne plačuje nobena gozdna taksa, niti 
stroški za nakazilo. 

§ 184. zakona o gozdih se dopolnjuje tako-le: 

Dokler se ne izda ta specialni zakon, .smejo preje
mati služnostni upravičenci njim pripadajoča drva in 
stavbni les iz državnih gozdov v obsegu in na način, ka
kor je to bilo pred zakonom o gozdih z dne 21. decem
bra 1929- Tako dobljena drva smejo tudi prodajati. 

§ 3 . 

Ta zakon velja dve leti od dne, ko se razglasi, iz
jemoma pa se mu sme podaljšati veljavnost z odločbo 
ministrskega svela še za nadaljnji dve leti. 

• • § 4 . 

Ta zakon strpi v veljavo, ko ga kralj podpiše, ob
vezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v ; Službenih 
novinah«. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi ta 
zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za njegovo iz
vrševanje, oblastveni zapovedujemo, naj po njem posto
pajo, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V "Beogradu, dne 27. februarja 1932. 

Aleksander s. r. 
Minister za šume in rudnike 

dr. St. Šibenik s. r. Predsednik 
Videl in pritisnil ministrskega sveta 

državni pečat čuvar držav- P. R. Živković s. r. 
nega pečata, (Podpisi ostalih ministrov.) 

minister pravde 
Bož. Ž. Maksimović s. r. 

224. 

Mi 
ALEKSANDER L, 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
smo na predlog Našega ministra za finance po zaslišanju 
Našega ministrskega sveta na osnovi člena 30. ustave 
odločili in 

odločamo:* 
Osebam, ki se morajo smatrati po točki 15., člena 

32, zakona o neposrednih davkih** za kmetovalce, kakor 
tudi obrtnikom proizvodnikom vina in rakije se oprost.? 
kazni za kazniva dejanja iz člena 33. zakona o državni 
trošarini,*** storjena do dne 31. januarja 1932., in je za 
vsa kazniva dejanja iz omönjenega člena zakona, stor
jena do dne 31. januarja 1932., pobrati samo redno tro
šarino; že vplačanih kazni pa ni vrniti. ' 

Naš minister za finance naj izvrši ta ukaz. 
V-Beogradu, dne 26. februarja 1932. 

Aleksander s. r. 
Minister za finance 

Dr. Mil. R. Đorđević s. r. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
5. marca 1932., št. 52/XX/130, Zakon o gozdih gl, »Uradni 
list« št. 162/35 iz 1. Д929./1960. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
marca 1932., št. 50. 

** »Uradni list« št. 75/26 iz 1. 1928. 
*** »Službeni list« »t. 151/25 Џ 1. 1930, 
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Uredbe osrednje vlade. 
225. 

Na osnovi § 25. zakona o lekarnah in nadzorstvu nad 
prometom z zdravili in v zvezi z izpremembami in do
polnitvami tega zakona z dne 30. novembra 1931. ter v 
soglasnosti z ministrskim svetom predpisujem te-le 

izpremembe in dopolnitve 
v uredbi o lekarnar ski zbornici.* 

Člen. 1. 
V členu 6. se na koncu prvega odstavka dodaja: »s 

pravico do samostojne voditve lekarne«. Na koncu tega 
člena.se dodaja kot poslednji odstavek: 

»Častni člani smejo postati one 'osebe, ki imajo po
sebnih zaslug za farmacijo vobče ali za zbornico, kakor 
tudi oni zaslužni lekarnarji, ki jih izvoli zbornična 
uprava.« 

! Člen 2. 

Na koncu člena 9. se dodaja: »Glasuje se za nosilca 
liste, čigar izvolitev ima za posledico tudi izvolitev 
ostalih kandidatov z njegove liste«. 

Člen 3. 

V členu 10. v prvem.odstavku se dodaja za besedo 
»predsedniku« beseda: »višjega«. V tretjem odstavku se 
namesto besed: »ravno tolikim številom namestnikov« 
postavlja: »enim namestnikom«. V začetku četrtega od
stavka se za besedo >Listo« dodaja: »lekarnarjev«. Na 
koncu istega odstavka se dodaja: »Listo lekarnarskih 
sotrudnikov mora podpisati najmanj 10 predlagateljev z 
istimi pogoji«. V šestem,odstavku se za besedama »upra
ve zbornice« dodajajo , namesto besed »disciplinskemu 
sodjšču« besede: »predsedniku višjega disciplinskega 
sodišča«; '•••'•'' 
v ;;\ , ;•• -, • •. člen. 4. 

;V prvem odstavku člena 11. se namesto besed »kako 
i#ie, ki je označeno na listi« postavlja: »ime nosilca liste«. 

' ; ; c ' ; ' — : "' : ' Člen 5. 

V členu 14. se namesto besed »uradnika 3. skupine 
I. kategorije« postavlja: »ki jini višino odreja zbornična 
uprava.« 

Člen 6. 

V členu 15i se dodaja na koncu točke 3.: »in kot 
tak ne spada v upravo sekcije«. V točki 6. se izpušča: 
>ki« in se dodaja: »daje podpore, ki poedine«. 

.Člen 7. 

• V členu 17. se dodaja na koncu tretjega odstavka: 
>ali druga oseba ž dovršeno pravno fakulteto«. 

V četrtem odstavku se namesto besed: »predlaga 
tri kandidate ministru« postavlja: »izbere glavnega taj-' 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
6. marca 1932., št. 52/XX/183. — Uredbo o lekarnarski 
zbornici gl. >Službeni list« št. 411/61 iz 1. 1981. 

nika, ki ga potrjuje minister«. Za besedama, »narodno 
zdravje« se črta vse do konca tega odstavka. 

* . : Člen 8. 

V členu 18. se na kcncu točke 3. namesto besed 
>:sekcijam o tem poročilo potem uprave« postavlja: »o 
tem poročilo zbornični upravi«. Na koncu se kot peta 
točka doda>: 

»5. člane izvršilnega odbora in njih namestnike*:. 

Člen 9. 

V členu 20. se na koncu točke 2. dodaja: »ki jih 
registrira po § 9. zakona o lekarnah in nadzorstvu nad 
prometom z zdravili*«. 

Točka 5. se izpreminja in se glasi: 
»5. v izjemnih primerih in po pokazani pptrebi sme 

minister za sccialno politiko in narodno zdravje, odnosno 
ban mimo že pribavljenega mnenja pristojne sekcije tudi 
od uprave lekarnarske zbornice zahtevati mnenje po 
vprašanjih o potrebi otvoritve novih javnih lekarn, o ugo
tavljanju vrstnega reda, po katerem naj se upoštevajo 
kompetenti za pridobitev dovolila, in o določanju pod
ročja novih a!i starih lekarn«. 

Na koncu točke 12. se dodaja: sin tiskati take zbor
nične izdaje za vse člane.« 

V točki 13. se za besedama »za sekcije« črtajo be
sede: »za pokojninski sklad zborničnih uslužbencev«. 

Člen 10. . 

V členu 21. se v prvem odstavku namesto besed: »in 
mu da pravico, da sme pravoveljavno reševati zadeve, ki 
spadajo v delokrog uprave v smisju člena 2Q., točka 9., 
12., 15., te uredbe« postavlja:, »ki. sme polnoveljavno-skle-
pati o vseh predmetih, za katere je po upravi poobla
ščen«. 

Člen 11. • 

Člen 22. se izpreminja in se glasi: 
»Disciplinsko sodišče lekarnarske zbornice je se-

stavljeno iz nižjega in višjega sodišča, ki se nazivljeta: 
1. prvostopno disciplinsko sodišče lekarnarske zbor

nice; , 
2. višje disciplinsko sodišče lekarnarske zbornice. 
Disciplinsko sodišče lekarnarske zbornice se osnuje 

pri vsaki zbornični sekciji. 
Če se spojita dve ali več sekcij v eno, imata odnosno 

imajo eno skupno disciplinsko sodišče. 
Višje disciplinsko sodišče lekarnarske zbornice »se 

osnuje pri lekarnarski zbornici s sedežem v Beogradu.« 

Čleu 12. 
V členu 27. se v prvem odstavku za besedama »v, 

državi« dodaja: »ki so redni člani zbornice.« . 
Џ 

Člen 13. 

V členu 29. se v prvem odstavku za besedama »šef 
lekarne« dodaja: »odnosno vsak lekarnarski sotrudnik 
s pravico do samostojne voditve lekarne«. Za točko III. 
se dodaja nova IV. točka, ki se glasi: 

»IV. lekarnarski sotrudniki po 300 dinarjev neglede 
na službeni kraj, toda vplačana vpisnina se jim pora-

* >Uradni l i s t« i t . 270/55 Iz. i 1929./1930, 
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čuna v vpisnino za lekarnarja, če postanejo šefi lekarn, in 
plačajo samo razliko.« 

Člen 14. 
V členu 32. se za besedama »lekarnarski sotrudnik« 

dodaja: »s pravico do samostojne voditve lekarne«., 

Člen 15. 
Člen 34. se izpreminja in se glasi: 
»Upravo sekcije sestavljajo: po en izvoljeni član 

zbornične uprave iz vsake banovine in s področja uprave 
mesta Beograda in njegov namestnik, predsednik prvo
stopnega disciplinskega sodišča dotične sekcije, član,glav
nega-, odnosno banskega sanitetnega sveta banovine kot 
člani po položaju in štirje Člani, ki jih voli skupščina 
sekcije. Vsakemu izvoljenemu članu se voli tudi namest
nik. En član in en namestnik sekcijske uprave mora biti 
voljen izmed lekarnarskih sotrudnikov. Mandat članov 
traja tri leta. Predsednik uprave lekarnarske zbornice 
ne spada v sekcijsko upravo, če pa je predsednik zbor
nične uprave obenem član glavnega sanitetnega sveta, 
spadata namesto njega v sekcijsko upravo za področje 
mesta Beograda po položaju druga dva člana zbornične 
uprave z istega področja tako, da so v sekcijski upravi 
za področje uprave mesta Beograda štirje člani po po
ložaju«. 

Člen 1.6. 
V členu 35. se doda • na koncu tretjega odstavka: 

»vendar morajo^ podpisati listo lekarnarskih sotrudnikov 
najmanj trije predlagatelji z istimi pogoji,, kakor pri 
lekarnarjih«. 

Kot četrti odstavek se dodaja: 
- »Če se razpisane volitve za sekcijsko upravo na pod
ročju' ene sekcije iz katerihkoli vzrokov ne bi opravile 
pravilno v določenem ròku, imenuje minister za socialno 
politiko in narodno zdravje člane sekcije in njih na
mestnike po zaslišanju uprave lekarnarske zbornice. Tudi 
mandat teh-članov traja iri leta«. 

'•\ Člen 17. •• • . 

V Členu 36. se v začetku črta beseda: »Izvoljeni«; 
na koncu člena pa se dodaja: »Predsednik ali podpred
sednik in trije člani morajo stanovati na sedežu sekcije, 
Če je v. tem kraju zadostno število članov«. 

Člen 18. 
V členu 39. se zà besedama »magister farmacije« 

dodaja: »redni član zbornice«. 

člen 19. 
. V členu 40. se na koncu točke 1. dodaja: »in upravi 

lekarnarske zbornice«. 
V točki 7. se za besedama »poročilo o« dodaja: 

»delu in«, na koncu te, točke pa se dodaja: »in upravi 
lekarnarske zbornice«. 

Na koncu se dodaja kot točka 12.: 
»12. sestavljali pravočasno proračun, in zaključne 

račune in jih. predlagati upravi lekarnarske zbornice v 
odobritev«. . v .,. 

Člen 20. . 
V členu 45. se dodaja na koncu : »prepis zapisnika 

pa vroča upravi lekarnarske zbornice«. 

Člen 21. 
V členu 48. se v točki 2. namesto besed »lekarnarjev 

in lekarnarskih sotrudnikov iz območja dveh« postavljajo 
besede: »sekcije s sekcijo ene«. 

»kot šef javne' le

d e n 22. 
V členu 50. se črtajo besede: 

karne«. 
• Člen 23. 

V členu 51. se dodaja na koncu prvega odstavka: 
j-kakor tudi uprava lekarnarske zbornice«. Na ftoncu 
drugega odstavka se dodaja: »ministrski odposlanec sme 
na poziv zbornice prisostvovati tudi sejam izvršilnega 
odbora uprave lekarnareke zbornice«. 

' Člen 24. 

Te izpremembe in dopolnitve" stopijo v veljavo in 
dobe obvezno moč z dnem, ko se razglase y »Službenih 
novinah«. 

V Beogradu, dne 18. decembra 1931.\ S. br. 23.250. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 

M. Kdstrenčić s. r. 

226. 

Na osnovi § 29., .točk 6. m.- 7. zakona o lekarnah in 
nadzorstva nad prometom z zdravili z dne 7. aprila 1930^ in 
zakona o i.zpremembah in dopolnitvah v zakonu o lekar
nah in nadzorstvu nad' prometom z zdravili z dne 30. 
novembra 1930. predpisujem ta-le . 

pravilnik* 
za izvrševanje zakona o lekarnah in 
nadzorstvu nad prometom z zdravili z 
dne 7. aprila 1930.** in zakona o izpre-
membah in dopolnitvah v zakonu ó 
zdravilih in nadzorstvu nad prometom 
z zdravili z dne 30. novembra 1931.*** 

I. Podeljevanje dovolila za otvarjanje novih javnih . 
lekarn. 

1. Javne lekarne iti njih osnavljanje. ' . 

člen 1.. 

Javne lekarne so zdravstvene ustanove pod držav
nim nadzorstvom. V njih ee izdelujejo in izdajajo zdra
vila, vrže strokovna, dela kakor tudi kemijske analize.. 
Lekarne upravljajo kvalificirani farmacevtski strokov-, 
njaki. (§ 23. zakona). . . 

• . * Službene novine kraljevine Jugoslavije« z 
15. januarja 1932., št. 11/III/16. 

** »Uradni list« št. 270/55 iz 1. 1929./Ì93Ó. 
*** »Službeni iute 6tt 653/83 iz Js 1931, 

da* 

m 
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Člen 2. . 

Vsaka kvalificirana oseba,. ki izpolnjuje pogoje iz 
§ 6. zakona o lekarnah in nadzorstvu nad prometom z 
zdravili, sme zahtevati s prošnjo, naj se pokrene- po
stopanje za otvoritev nove javne lekarne. To prošnjo je 
vložiti za področje uprave mesta Beograda pri ministr
stvu za socialno politiko in naredno zdravje, za. kraje 
na področju banovin pa pri pristojni banski upravi (§ 11. 
zakona). Prošnji je treba.priložiti tudi dokaze, da so iz
polnjeni pogoji iz § 6. zakona, in označiti okoliš, kjer 
želi prosilec nastaniti novo lekarno. Za dokaz o dovr
šeni petletni praksi po § 6. zakona služi potrdilo o pra
vici do samostojnega upravljanja, lekarne, ki ga izdaja 
za področje uprave mesta Beograda minister za socialno 
politiko in narodno zdravje, v banovinah pa ban po za
slišanju lekarnarske .zbornice. Lekarnarskim sotrudni-
kom, ki so izpolnili pogoje in dobili od pristojne oblasti 
dovolilo za samostojno upravljanje lekarne po odredbah 
prejšnjih zakonov o lekarnah, se ta pravica priznava. 

'.....' . ' Clen,3. 

Če prosilec dokaže, da izpolnjuje po zakonu predpi
sane pogoje, pokrene minister za.sòcialno politiko in na
rodno zdravje, odnosno ban z odlokom predhodno, po
stopanje zaradi ugotovitve pogojev za zahtevano otvori
tev nove javne lekarne (§ 10. zakona). V tem odloku se 
mora tudi označiti okoliš, v katerem se naj ustanovi nova 
javna lekarna, ki se je zaradi njene otvoritve pokrenuo 
predhodno ' postopanje (§ 11. zakona). 

Vprašanje o potrebi, da se otvori nova javna lekar
na, sme pokreniti tudi minister za socialno politiko in 
narodno zdravje sam, v banovinah pa ban za področje 
svoje banovine kakor tudi upravna občina (§11. zakona). 

Člon 4. 

, Ce se izkaže na .osnovi izvedenega predhodnega poT 

stopanja, da ni stvarnih pogojev za otvoritev javne le
karne, se- mora to, -da pogojev ni, ugotoviti z odločbo 
pblastva obče uprave in se: y treh letih od duè^ ko se 
ta odločba izda, ne more nanovo sprožiti vprašanje o 
ustanovitvi nove javne lekarne za isti kraj. 

2. Objava postopanja za otvoritev nove javne lekarne. 

Člen. 5. 

Odločba ministra za ^socialno .politiko in narodno 
zdravje, odnosno bana, s katero se otvarja predhodno po
stopanje zaradi' ugotovitve pogojev za otvoritev nòve jav-
ue lekarne, se mora'objaviti-.v »Službenih npvinah«, v 
službenem listu dotične banovine in v glasilu lekarnar
ske- zbornice. Ta odločba se mora vročiti v prepisu tudi 
lekafirarsfci zbornici. 

Objava mora obsezati naziv kraja, za katerega se 
Prosi za otvoritev nove javne lekarne z oanaČbo okoliša 
fovfgpomvottr, naj podajo prizadete stranke V'15 dneh 
eventualne svoje prigovore, pri onem oblast vu obče up i'a-
v e . ki je izdala odločbo o otvoritvi predhodtiega posto
panja. Pravica pritožb© se priznava vseffl onim lekar-
ûarjem, ki smatrajo, da bi se z otvoritvijo nove javne 
l«kame,njih interesi-'kršili v tolikšni meri, da bi. bil 
ват njià obstanek ogrožen. 

3. Ugotavljanje pogojev za otvoritev nove iavne lekarne. 

Člen 6.. 

Obenem z objavo odločbe v »Službenih novinah« po
zove ministrstvo za socialno politiko in naredno zdravje 
upravo mesta Bet grada, banska uprava pa pristojnega 
sieskega. načelnika, odnosno mestno poglavarstvo, naj 
predlože v 15 dneh poročilo z mnenjem in predlogom o 
tem, ali so pedani v dotičnem kraju pogoji za otvoritev. 
nove javne lekarne in s katerim okolišem' (§ 10. zakona). 

Ministrstvo, odnosno banska uprava vroči prispela 
poročila obenem z morebitnimi prigovori prizadetih le
karnarjev takoj lekarnarski zbornici za mnenje in pred
log; ta mora v 15 dneh pozivu ustreči in vse spise vrniti. 

• Nato se mora zaslišati tudi še. mnenje glavnega, odnosno 
banskega sanitetnega sveta (§ 11. zakona). Nato ugojovi 
minister, odnosno ban z odločbo, ali so podani pogoji za 
otvoritev nove javne lekarne in odredi, če so ti'pogoji 
podani, z isto odločbo, okoliš lekarne in zavrne morebitne 
prigovere. Pri tem mora oblastvo obče uprave pazili na 
to, da z otvoritvijo nove javne lekarne ni ogrožen ob
stanek že obstoječe javne lekarne. 

4. Ugotovitev okoliša. 

' Člen 1. . 

V krajih, kjer se otvarja prva javna lekarno, se 
smatra ves ta kraj za lekarnar,-ki okoliš- i 

V krajih, kjer je že ena, dve ali več lekarn, pa se 
otvarja še ena nova javna lekaraa, se mora v zvezi z 
ugotovitvijo pogojev o potrebi otvoritve nove javne le
karne ves kraj nanovo rajoni rati in odrediti uovi pkbliSi 
za obstoječe, kakor tudi za novo, odnosno za nove javne 
lekarne. Novo rajoniranje-je treba izvesti takovVda se s 
tem okoliši že obstoječih, lekarn po možnosti čim тоанј 
izpremene, oni kraj pa, kjer je že nastanjena javna lekar
na, se sme dodeliti v drug okoliš samo nà predlog lekar
narske zbornice in glavnega-sanitetnega sveta ( § 1 1 . 
zakona). • ' .. 

Prav tako je treba, če jè tò možno, ustanoviti med 
pcedinimi lekarnami nevtralni pas, v l-aterem ne sme 
поЂеп lekarnar sosednih okelisev svoje, lekarne na
mestiti. 

• • < » • 

5. Razpis natečaje.4 

> • Č l e n 8 . ; '"*4' 

Ko postane odločba ministra /a socialno politiko m 
narodno zdravje, ednesno bana o potrebi otvoritve nove 
javne lekarne izvršna, se razpiše v ^Službenih ViovinarK, 
v službenem glasilu dotične banovine kakor tudi glasilu 
lekarnarske zbornice natečaj radi podelitve, dovolila za 
otvoritev pokrenjene javne lekarne.', V natečaju morajo, 
biti označeni kraj. in okoliš lekarne, rok zà'vlagan'o 
prošenj, pogoji, ki jih morajo kompetenti izpolnjevati, 
in označeno oho oblastvo, kateremu se naj prošnje po
šiljajo.' Nepravočasno prispele prošnje kakor tudi proš
nje brez potrebnih listin se ne smejo upoštevati. : "• 

6. Mnenje posvetovalnih organov. 

'•••'•-••• Č l e n 9 . 

, Ko preteče nateČajni rok, feroci ministrstvo za i social
no politiko in narodno, zdravje, odnosno; banska uprava 
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vse prejete prošnje s prilogami vred zaradi mnenja lekar-
narskr zbornici, nato pa glavnemu, odnosno banskemu 
sanitetnemu svetu pristojne banovine. Lekarnarska zbor
nica kakor tudi glavni, odnosno banski sanitetni svet mo
rata v najkrajšem roku vse došle prošnje s prilogami 
vred pregledati in na osnovi tega ministru, odnosno 
pristojnemu banu predlagati vrstni red, po katerem naj 
se kompetenti za podelitev dovolitve upoštevajo. Ta vrst
ni red je ugotoviti glede na čas prakse, znanstveno in 
moralno kvalifikacijo in gospodarsko stanje kompeten-
tovo (§ 13. zakona o izpremembah in dopolnitvah). Pri 
tem morata lekarnarska zbornica kakor tudi glavni, od
nosno banski sanitetni svet vse spredaj navedene zakon
ske pogoje kompetentov glede njih osebne in gospodar
ske kvalifikacije sumarno ocenjati. 

Ta predlog z ugotovljenim vrstnim redom kompe
tentov se vrne ministrstvu za socialno politiko in narodno 
zdravje, odnosno banski upravi obenem z vsemi dotič-
ninii spisi. Nato podeli minister, odnosno ban z odločbo 
dovolitev za otvoritev dotične javne lekarne. 

Člen 10. 
Dovolitev za otvoritev nove javne lekarne ali za obra

tovanje že obstoječe lekarne je osebna pravica. Dati se 
more samo fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje iz § 6. 
zakona. 

V listini o dovolitvi za otvoritev in obratovanje javne 
lekarne je treba navesti kraj, za katerega se je dovo
litev podelila, in okoliš, v katerem se mora javna lekarna 
nastaniti, kakor tudi ime in priimek onega, ki mu je 
dovolitev podeljena ter datum in številka odločbe, s 
katero se mu podeljuje dovolitev. 

II. Prenos dovolila za lekarno, dajanje lekarne 
v zakup. 
Člen 11. 

S privolitvijo lekarnarja kot lastnika dovolila (§ l*. 
zakona), preživelega zakonskega druga, odnosno varuha 
maloletnih otrok in s privolitvijo otroka pred dovršenim 
30. letom starosti (drugi odstavek § 16. zakona),se pre
nese dovolilo za javno lekarno na drugo osebo na pod-' 
stavi prodaje inventarja in po predhodni odobritvi mini
strstva za socialno politiko in narodno zdravje. To pred
hodno odobritev mora pribaviti tako prodajalec kakor 
kupec inventarja. Kupcu inventarja se podeli dovolitev 
predhodno, če izpolnjuje pogoje iz § 6. zakona o lekarnah 
kakor tudi zakonske pogoje o osebni kvalifikaciji iz § 13. 
istega zakona. 

Prošnjo zà prenos dovolila za javno lekarno je vložiti 
pri ministrstvu za socialno politiko in narodno zdravje; 
prošnji je treba priložiti: , 

a) predhodno odobritev ministrstva za socialno po
litiko in narodno zdravje za prodajo, odnosno nakup in
ventarja; ' 

b) v primerih iz § 16. zakona o lekarnah pravnomočni 
sklep o dovršeni zapuščinski razpravi, če pa zapuščin
ska razprava'še ni dokončana, dokaz o pravici, uživati 
dohodke lekarne; 

c) javno notarsko listino ali po sodišču overov
ljeno izjavo' lastnika ali uživalca dovolila o tem, da se 
odpoveduje dovolitvi v korist označene kvalificirane 
osebe; 

d) če so otroci malotetni, odobritev- pristojnega va-
ružkega oblastva za prenos dovolila; 

e) kupoprodajno pogodbo o lekarnarskem. inven
tarju. 

Ko so vsi ti pogoji izpolnjeni, izda minister odločbo. 
V vseh primerih prenosa dovolila za lekarno, ki so 

se pričeli, pa se niso dovršili, preden je stopil zakon o 
izpremembah in dopolnitvah v zakonu o lekarnah z dne 
30. novembra 1931. v meč, prenese minister dovolilo г 
odločbo, če je v prejšnjem postopanju že pribavljena 
predhodna odobritev za prodajo, odnosno nakup (§ 36. 
dopolnjenega zakona), drugače se morajo te odobritve 
naknadno pribaviti. 

Iste odredbe veljajo tudi za dajanje lekarne v zakup-
Tak primer mora lastnik, odnosno uživalec dovolila pri
javili lekarnarski zbornici v 8 dneh potem, ko je pri
dobil odobritev. 

III. Postopanje ob premestitvi javne lekarne. 

Člen 12. 

Premestitev javne lekarne v odrejenem okolišu mora 
prijaviti lekarnar v treh dneh pristojnemu oblastvu obče 
uprave zaradi pregleda novih prostorov. Ta pregled se 
mora opraviti najkesneje v 15 dneh od prejete prijave in 
je izdati lekarnarju o pregledu pismeno odločbo. 

Č l e n 1 3 . , •• • 

Premestitev javne lekarne iz odrejenega okoliša se 
ne sme izvršiti brez pravnomočne odobritve ministra za 
socialno politiko in narodno zdravje, odnosno pristojnega 
bana. Lekarna, ki se premesti iz svojega okoliša v tuj 
okoliš brez izvršne oblastvene odobritve, se тота zapreti. 
Ta odobritev se v upravičenih primerih lahko podeli na 
osnovi izvedenega predhodnega postopanja in ugotovitve 
stvarne potrebe za premestitev, a po predhodnem za
slišanju oblastva obče uprave prve stopnje, lekarnarske 
zbornice in glavnega sanitetnega sveta. Lastniki sosed
nih javnih lekarn, ki mislijo, da bi s to premestitvijo 
mogel biti ogrožen njih obstanek, smejo s privolitvijo 
oblastva sodelovati v postopanju, prizna pa ee jim pra-
vica pritožbe kot prizadeti stranki (izpremenjeni §' 11« 
zakona). 

IV. Pravice in dolžnosti lekarnarjev. 

Člen 14. 
Lekarnar je oni predstojnik lekarne, ki upravlja 

lekarno in je javno-pravno odgovoren za poslovanje le
karne. Lekarnar je potemtakem : lastnik, zakupnik, pro
vizor in administrator. Lekarnar je odgovoren za lekar-
narsko poslovanje svojega ..nediplomïranega osebja (§ 23. 
zakona). 

Provizor je oni predstojnik lekarne, ki ga postavlja 
neposredni lastnik dovolila, odnosno uživalec lekarne z 
odobritvijo ministra za socialno politiko in narodno 
zdravje, odnosno ban. 

Administrator je oni predstojnik lekarne, ki ga po
stavi oblastvo obče uprave za upravitelja lekarne po za
slišanju lekarnarske zbornice, če upravičene osebe ne 
postavijo provizor ja ali ne najdejo zakupnika. 

•Zakupnik je oni predstojnik lekarne, ki ima javno 
lekarno na osnovi zasebne pogodbe z upravičencem ob 
odobritvi pristojnega oblastva v zakupu,,. ., ' -; 
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Zakupnik, provizor in administrator mora imeti kva
lifikacije, ornacene v § 6. zakona, in ne sme voditi druge 
lekarne (§ 15. zakona). 

Lekarnarski sotrudnik je diplomirani farmacevt z 
akademsko stopnjo, doseženo na domači univeizi, odnos
no z nostrificirano tujo diplomo. 

Če je lekarnar za kratek čas zadržan, da bi uprav
ljal lekarno, si mora postaviti začasnega namestnika (§ 15. 
zakona), za katerega veljajo ti-le predpisi: 

a) začasni namestnik mora imeti diplomo magistra 
farmacije; 

b) začasnega namestnika mora lekarnar pred nasio-
pom službe prijaviti pristojnemu oblastvu in lekarnarski 
zbornici in navesti čas, ko ga bo, nadcmestoval. 

c) začasno nadomestovanje ne sme trajati dalj kut 
dva meseca v enem letu. 

1. Razmerje med lastnikom dovolila, zakupnikom, pro-
vizorjem in administratorjem. 

Člen 15. • 

Provizor, administrator in, zakupnik odgovarjajo za 
celokupno poslovanje in račune lekarne. Ce nastane p.> 
njih krivdi lastniku, odnosno uživalcu lekarne kakršna
koli škcida ali če store kaznivo dejanje, nosijo tudi vse 
posledice oni, ne pa lastnik, odnosno uživalec lekarne. 

Razmerje med lastnikom ali uživalcem lekarne z 
ene strani in zakupnikom ali provizorjeni z druge strani 
je zasebno-pravnega značaja. 

Diplomirani lekarnarski sotrudnik je odgovoren za 
svoje strokovno delo. Odgovarja tudi za poslovanje nedi-
plomiranega osebja, če posluje to pod njegovim nad-

'zorstvom ali ob lekarnarjev! odsotnosti. 

2. Postavljanje provizor ja. 

Člen 16. 

Lastnik odnosno uživalec dovolila je upravičen po
staviti provizorja. Tak primer mora prijaviti v osmih dneh 
prislcjnemu- prvostopnemu oblastvu obče uprave in le
karnarski zbornici (§ 15. zakona). 

3. Prisilno postavljanje zakupnika odnosno administra
torja. 

Člen 17. 

Pristojno oblastvo postavi zakupnika, odnosno admi
nistratorja (§ 15. in 22. zakona) v teh-le primerih: 

1. Če je lekarnar zbog dolgotrajne bolezni, starosti 
ali onemoglosti postal nesposoben, da sam svojo lekarno 
upravlja, ali če mu je pristojno sodno, odnosno upravno 
oblastvo voditev lekarne začasno prepovedalo, pa sam ne 
Postavi provizorja, odnosno ne da lekarne v zakup; 

2. če lastnik ali uživalec dovolila ne da lekarne v 
s&kiip, odnosno ne postavi provizorja; 

3. v izvršilnem ali stečajnem postopanju. 
V vseh teh primerih postavi pristojno oblastvo po 

zaslišanju lekarnarske zbornice administratorja ali za
u p n i k a in mu določi prejemke, odnosno višino zakup
nine (§ 22. zakona). 

4. Odgovornost lekarnarjev. 

Člen 18. 

Lekarnar je dolžan in odgovoren, da pravočasno svojo 
tekamo registrira (§ 9. zakona^ da strokovno osebje pri 

lekarnarski zbornici in pristojnem oblastvu prijavi, da 
vodi z zakonom, uredbami in pravilniki predpisane 
knjige. 

Lekarnar mora v redu voditi knjige o dobavi in 
oddaji zdravil po receptih, ni pa dolžan vodili trgovskih 
knjig (§ 9. zakona). Če jih vodi, imajo redno vodene, 
predpisno kolkovane in overovljene knjige pri sodiščih 
in oblastvih isto dokazno moč kakor poslovne knjige 
trgovesv. 

Lekarnar je upravičen in dolžan, voditi nadzorstvo 
nad poslovanjem svojega osebja v lekarni. Poslovanje 
svoje iu svojega osebja inora uravnavati tako, da se iz
ogne vsaki nedovoljeni in nelojalni tekmi proti drugim 
javnim lekarnam. Ko izdaja zdravila po receptih, se mora 
držati cen. označenih v lekarnarski taksi; če želi pri 
ekspsdicii recepta kaj popustiti, mora vidno označiti na 
receptu znesek popusta, ki ga je dal na vsoto piedpisno 
taksi ranega recepta. 

5. Prestantk službenega razmerja med lekarnarjem in 
pomožnim osebjem. 

Člen 19. 

Če žeji lekarnarski, sotrudnik, odnosno provizor iz
stopili iz lekarne ali če želi lekarnar obstoječe službeno 
razmerje prekiniti, pa s pogodbo (pismeno ali ustno) ni 
določen odpovedni rok je smatrati v takem primeru, da 
znaša odpovedni rok šest tednov. Za začasnega namest
nika se ne določa odpovedni rok, ker je njegova name
stitev začasnega značaja. 

V. Kazensko postopanje. 

Člen 20. 

Kazni, označene v § H5. zakona, izreka oblastvo obče 
upravo prve stopnje. Pritožbe zoper odločbe tega oblastva 
se smejo vložili v 14 dneh na obče upravno oblastvo 
druge stopnje po odredbah zakona o občem upravnem 
postopku. V. vsaki kazenski razsodbi, s katero se krivec 
obsoja na denarno kazen, je treba hkratu navesti tudi 
ono zaporno kazen, v katero je izpremeniti denarno ka
zen, če se denarna kazen ne bi dala izterjati. Pri tem je 
računiti 100 Din denarne kazni za en dan zapora. 

, Oblastvo obče uprave, ki izreka kazen, se mora 
vsem držati občih načel ob izvedbi postopanja (§ 69 
§ 105. zakona o občem upravnem postopku).* 

po-
69. do 

Člen 21. 

Minister za socialno politiko in narodno zdravje bo 
na osnovi § 29., točke 6., zakona o lekarnah in nadzorstvu 
nad prometom z zdravili po potrebi dopolnjeval in iz-
preminjeval odredbe tega pravilnika. 

Člen 22. 

Ta pravilnik stopi v moč z dnem, ko se razgTa f̂ v 
>Službenih novinah«. 

V Beogradu, dne 1. januarja 1932.; S. br. 86. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 
M. Kostrenžic s. r. 

* »Službeni list« št. 26/4 iz 1. 1931. 
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227. 

Na osnovi Icčlce 5. § 2б. zakona o lekarnah in nad
zorstvu nad prometom z zdravili z dne 7. aprila 1930. 
predpisujem ta-le 

pravilnik 
o notranjem poslovanju v javnih 

lekarnah.* 
Člen 1. 

Ta pravilnik velja za vse lekarne. 

Člen 2. 

Lekarnar mora imeti po farmakopeji, ki je v veljavi, 
za krajevne razmere zadostno količino zdravil, farma
cevtskih preparatov in ovojev, kakor tudi predpisanih 
reagencij, in to v čistoti, kakršno zahteva farrnakopeja. 

Lekarnar odgovarja za vse droge in preparate v le
karni, da so čisti in dobri, najsi jih je sam napravil ali 
pa kupil. Za umotane zdravilne specialitete, kakor tudi 
za orgaröterapevtske in seroterapevtske preparate iz 
bakterij ali njih produktov kakor tudi za dietetična sred
stva in kozmetične snovi raznih virov itd., ki se proda
jajo vloženi v izvirni omot, odgovarjata proizvodnih in 
odgovorni zastopnik-

Člen 3. 

Razen farmakopeje, takse in zakona o lekarnah mo
rajo biti v vsaki lekarni zbrane in v red zložene vse ;.a-
redbe, razpisi, pravilniki, odločbe, okrožnice zbornice in 
navodila, kakor tudi vse zbornične izdaje. Razen tega 
mora imeti vsaka lekarna kemijo in farmakognozijo, ki 

1 je obvezna za učenje farmacije na domačih univerzah. 
Istotako tudi primerne strokovne knjige, časopisi in 

temu podobno, da so te čitajoči in uporabljajoči farma
cevti vedno lahko poučeni o razvoju na področju farma
cije in njenih pomožnih ved in kako napredujejo. 

Člen 4. . -

Lekarna se mora urediti po predpisih za ureditev 
jaynih lekarn, ki jih izda minister za socialno politiko 
in narodno zdravje. 

Člen 5. , 
Freden se uporabijo, je treba nabavljena zdravila 

po odredbah farmakopeje točno pregledati, ali so pra-> 
Vilna in čista. 

Člen 6. 
Za človeško uporat>o mora imeti lekarnar v zalogi 

droge, kemikalije in galenske preparate one kakovosti, 
ki ustreza predpisom farmakopeje. Za veterinarske na
mene mora imeti lekarnar v zalogi tako blago, ki ustreza 
zahtevam veterine. 

Za tehnične namene, ima lekarnar v zalogi lahko 
tudi drugo blago, toda na signaturi mora biti jasno ozna
čeno »pro usu technico«. To blago mora biti hranjeno 
ločeno od blaga za medicinalno rabo. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
15. januarja 1932., St. 11/III/17, 

Člen 7. 

Za prodajo zdravilnih specialitet, neoficinelnih zdra
vil, cepiv, serumov, organoterapevtskih in seroterapévt-
skih preparatov, preparatov iz bakterij in njih produktov 
veljajo dotični predpisi. 

Člen 8. 

Lekarnarju je dovoljeno, da da v nujnih primerih, 
ob ranah, zastrupitvi itd. sredstva, o katerih misli, da so 
primerna, in sicer če ni moči priklicali zdravnika o pra
vem času. Lekarnar si mora prizadevati za to, da se 
zdravnik čim prej pokliče in da da. zdravniško pomoč-
Lekarnar mora zdravnika takoj obvestiti c tem, kar je 
ukrenil. V takem primeru njegovo postopanje ni ma-
zaštvo. 

Člen 9. 

Glede pripravljanja, oddajanja in plačevanja zdravil 
veljajo odredbe državne farmakopeje, odredbe veljavne 
Taxae medicamentorum in cenovnika za specialitete. 

Člen 10. 
Glede upravljanja in oddajanja narkotičnih drog ;n 

strupov veljajo odredbe zakona o opojnih drogah z dne 
30. septembra 1931.*. in uredbe o prometu in kontroli 
strupov S. br. 23.130 z dne 1б. decembra 1.931... glede pro
meta z umetnimi sladili pa veljajo odredbe pravilnika za 
upe rabo zakona o umetnih sladilih.** 

Člen 11. 
Lekailiar inora voditi knjigo o receptih kakor tudi« 

knjigo o dobavi zdravil, za katero služi lahko tudi fak
turni register. , 

Člen 12. 
Lekarnar mera pripravljati in oddajati zdravila ob 

vsakem času podnevi in ponoči s posebno pazljivostjo 
in skrbnostjo. 

Toda v krajih z dvema ali več lekarnami se uvede iz
menoma dežurstvo lekarn. Dežurne lekarne morajo biti 
občinstvu ob vsakem času, podnevi in ponoči, na raz
polago. 

Pričetek in zvršetek dežurstva, odnosno odpiranje in 
zapiranje lekarn uredi za. področje uprave grada Beo
grada upravnik, v banovinah pa ban po krajevnih raz
merah na, predlog lekarnarske zbornice. 

Lekarne, ki niso dežurne, smejo oddajati zdravila 
samo na recept, ki je označen z besedo »statinu.ali »cito«, 
in sicer samó, če se to zdravilo ne more v dežurni le
karni dobiti. 

. Člen 13. 

Lekarnar mora oddati na recept zdravilo, če zapiše-
zdravnik ob osnovani življenjski nevarnosti na receptu 
»cito« ali »statini«, plačilo pa dobi pri blagajni krajev
nega občinskega oblastva, odnosno naprave, katere Član 
je bolnik. 

Člen 14. 
Zdravniških receptov lekarnar ne sme kazati ali tudi 

le v prepisu drugim osebam dajati, razen zdravniku, k1 

jih je napisal, nadalje bolniku ali njegovemu zastopniku. 

* »Službeni list«.št. 662/83 iz 1. 1981.- . 
** »Službeni list« št, 177/33 iz 1. 1931. 'V 
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Lekarnarju in njegovim sotrudnikom je zlasti strogo 
prepovedano, drugim osebam karkoli priobčevati o bol
nikovi bolezni na osnovi recepta. 

Člen 15. 

Kdor se pregreši zoper odredbe lega pravilnika, se 
kaznuje s kaznijo, določeno v točkah 1., 2. in 4. § 35. za
kona o lekarnah in nadzorstvu nad prometom z zdravili 
z ine 7. aprila 1930.* 

Člen IG. 

Ta pravilnik stepi v moč cd dne, ko se razglasi v 
^Službenih novinalK. Tedaj prestanejo veljati vse od
redbe prej predpisanih pravilnikov, kolikor nasprotujejo 
tein odredbam. 

V Beogradu, dne 18. decembra 11)31.; S. br. 23.220 
Minister za socialno politiko 

in narodno zdravje 
M. Koslrcnčić s. r. 

lekarnah in nadzorstvu nad prometom z zdravili z dne 
30. XI. 1931.* 

Člen 2. 

228. 

Na osnovi točke 1. § 29. zakona o lekarnah n nad
zorstvu nad prometom z zdravili z dne 7. aprila 1930. 
predpisujem ta-ie 

pravilnik 
o strokovnih pregledih lekarn.** 

Člen 1. 
» 

O vseh lekarnah, zlasti pa o javnih lekarnah se vedi 
pri ministrstvu za socialno politiko in narodno zdravje, 
odnosno pri banskih upravah vpisnik, v katerega se vpi
sujejo: • 

a) lekarne z realno in realno radicirano pravico; 
b) lekarne, ki so osnovane po členu 24. zakona o 

ureditvi sanitetne stroke in o čuvanju narodnega zdravja 
z dne 30. I I I . 1881- z izpremembami in dopolnitvami z 
dne 11. VI. 1884., 4. III. 1891., 1.4. I. 1900., 17. I. 1905. in 
14. X. 1912.; , 

c) lekarne, ki ai> osnovane po zakonu o lekarnah iz 
leta 1876., zak. čl. XIV.: 

č) lekarne, ki so osnovane po zakonu o ureditvi le
karn z dne 18: XII. 1906.; , -

d) lekarne, ki so osnovane po redu za lekarne v 
Besni in Hercegovini z dne 17. X. 1907 ; 

e) lekarne, ki so osnovane prej, kot je stopil v moč 
zakon o lekarn istvu z'dne-H. aprila 1894.; 

f) lekarne, ki so osnovane po zakonu o lekarništvu 
z dne .11. aprila 1894. in ' .;••' 

g) lekarne, ki so osnovane po zakonu o lekarnah in 
nadzorstvu nad prometom z zdravili z dne 7. IV. 1930.*** 
in po zakonu o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o 

* >Uradni list« št. 270/55 iz 1. 1929./1930. 
** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

15. januarja 1932:,-št. 11/III/19.'• 
*** »Uradni l isk it. 270/5.5 iz I 1929./19.30.. . 

Ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje, 
odnosno banske uprave vroče overovljen prepis vpisnika, 
(.značenega v členu 1. tega pravilnika lekarnarski zbor
nici, odnosno njenim sekcijam. 

Ta prepis morajo zbornica, odnosno njéne sekcije 
popravljati in dopolnjevati po izpremembah, ki jim jih 
vroča od-primera do primera ministrstvo za socialno po
litiko in narodno zdravje, odnosno pristojna banska 
uprava. 

Člen 3. 

Nad....stvo nad delom lekarn vrši na področju uprave 
mesta Beograda ministrstvo za socialno politiko in na
rodno zdravje, v banovinah pa ban po svojih strokovnih 
referentih. ' . ' ' . ' 

Vrhovne nadzorstvo vrši ministrstvo za socialno po
litiko in narodno zdravje. 

Člen. 4. 

Vse javne lekarne, ročne lekarne zdravnikov in živl-
nozdravnikov kakor ludi ročne lekarne zdravstvenih za
drug, lekarne in ročne lekarne uradov za zavarovanje de
lavcev morajo biti najmanj enkraj na leto strokovno.pre
gledane. 

Če ban ne bi mcgel opraviti pregleda po svojih stro
kovnih lekarniških referentih v vseh krajih, lahko po
oblasti sres.kega sanitetnega referenta, ki izvrši v zastop
stvu banske uprave pregled lekarn na-področju svojega 
sreza. ' " - : • • - - . . , 

Člen 5. .. ' - • : 

Minister za socialno politiko in narodno zdravje, od
nosno ban lahko odredi, če spozna tozapotrebno, izreden 
pregled poedinih ali vseh lekarn na svejein področju. 

Člen 6-

Rednemu in izrednemu pregledu lekarn prisostvuje 
poleg banovega odposlanca ali njegovega namestnika 
predstavnik prvostopnega oblastva obče uprave, ki 
ga odredi ;—eski načelnik, v mestih pa prisostvujejo 
upravniki, odnosno predstojniki mestne policije ali njih 
namestniki in en predstavnik krajevnega občinskega ob
last va, kjer se vrši pregled. Predstavnika krajevnega ob
lastva odreja predsednik (načelnik) občine. 

Nak področju uprave mesta Beograda prisostvuje 
pregledu poleg odposlanca ministrstva za socialno politi
ko in narodno zdravje ali njegovega namestnika tudi na
čelnik oddelka za socialno politiko in narodno zdravje 
uprave mesta Beograda ali njegov namestnik in šef ob
činske sanitele ali njegov, namestnik one občine, kjer 
se vrši pregled. 

Če se pokaže potreba, da vrsi ministrstvo za socialno 
politiko in narodno zdravje nadzorstvo nad lekarnami 
tudi po banovinah, sestavljajo komisijo .razen ministrske
ga odposlanca člani komisije, označeni v prvem odstavku 
tega člena. Pregledu lekarn sme prisostvovati kot'član 
komisije tudi en predstavnik lekarnarske zbornice, 

* »Uradni list« št. 653/83 iz 1.1931, 

шк':'' ' 
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Člen 7. 

0 pregledu lekarn se vodi zapisnik (obrazec A). 
Na vrhu tega zapisnika je označiti dan in kraj, ko 

in kjer se vrši pregled. Nato je označiti številko in datum 
odloka, na čigar osnovi se vrši pregled lekarne in je. po
pisati uspeh o izvršenem pregledu. 

Ta zapisnik podpišejo vsi člani komisije in zapisni
kar, prav tako pa tudi prisotni odgovorni vodja lekarne. 

Člen 8. 

Zapisnik o pregledu lekarn se sestavi v dveh izvo
dih; en izvod ostane v lekarni, drugi izvod pa se predloži 
onemu oblastvu, ki je pregled odredilo. 

Člen 9. 

Pri pregledu lekarn je ugotoviti: 
1. ali ima lastnik lekarne dovolilo, ki je predpisano 

za voditev lekarne; 
2. ali imajo lastnik, odnosno odgovorni vodja lekarne 

in njegovi sotrudniki polnoveljavno kvalifikacijo; 
3. ali je lekarna po § 9. zakona o lekarnah pri lekar-

narski zbornici registrirana in ali je ta prijava v sSluž-
benih novinah« objavljena; 

4. ali so lastnik, odnosno odgovorni vodja javne le
karne in njegovi pomočniki člani lekarnarske zbornice; 

5. ali je lekarna nastanjena in urejena po odredbah 
predpisa o ureditvi lekarn S. br. 23.260/31;' 

6. ali se vodi lekarna po odredbah pravilnika o no
tranjem poslovanju v javnih lekarnah S. br. 23.220/31:2 

7. ali se drži lekarnar pri svojem delu odredb pra
vilnika o zdravilih in zdravilnih specialitetah S. br. 
12.620/1930.,3 zakona o opojnih drogah z dne 3. XI. 1931." 
in uredbe o prometu in kontroli strupov S. br. 23.130 z 
dne 1б. XII. 1931. in pravilnika za uporabo zakona o 
prometu in kontroli umetnih sladil S: br. 2176 z dne 
23. marca 1930." 

8. ali so recepti taksirani po veljavni taksi, ali se 
vodi knjiga receptov, odnosno knjiga o dobavi in izdaji 
zdravil kakor tudi vse ostale knjige, označene v zakonu 
o lekarnah, odnosno v pravilnikih, izdanih na osnovi tega 
zakona. Opazbe o pregledanih knjigah je označiti tudi v 
knjigah samih in pri tem zaznamiti dan opravljenega 
pregleda; 

9. ali ima zadostno količino predpisanih serumov in 
ali jih hrani po predpisih, kakor tudi, ali je obvezilni 
material predpis-no spravljen; 

10. ali ima zakon o lekarnah, predpisano farmako
pejo in takso, kakor tudi zbrane vse pravilnike in odred
be, ki se nanašajo na obratovanje lekarn. 

Člen 10. 

Pri lekarnah uradov za zavarovanje delavcev, bolni
ških lekarnah, ročnih lekarnah zdravstvenih zadrug ka
kor tudi lekarnah zdravnikov in živinozdravnikov je treba 
razen teh občih odredb tudi še ugotoviti, ali izpolnjujejo po
goje zakonskih odredb, po katerih so osnovane in ali vo-

1 >Službeni list« št. 229/ŽO iz 1. 1932. 
* »Službeni list« št. 227/20 iz I. 1932. 
* »Službeni list« št. 186/30 iz 1. 1930. 

1 * »Službeni list« št. 652/83 iz 1. 1931. 
« »Službeni list* št. 177/3g iz lt 1931, 

j dijo lekarno in oddajajo zdravila v onem obsegu, kakor 
je to s pravilnikom določeno. 

Člen 11. 

Komisija se mora prepričati o kakovosti zdravil in 
drugih drog, ki so v zalogi; jeli pa zdravilo dobro ali ne, 
odloča strokovni referent, ki vrši pregled, po zaslišanju 
članov komisije. 

Če se najde, da zdravilo ne ustreza predpisom, po
zove strokovni referent, ki vrši pregled, odgovornega 
vodjo lekarne, naj vpričo komisije nepravilno zdravilo 
uniči. Komisija sme odstopiti od uničenja samó, če se do
tično zdravilo na lahko izvedljiv čistilni način da napra
viti za uporabno. , 

Če se lekarnar brani, to storili, se dene to zdravilo 
•pod pečat in obdrži v prepovedi, del zdravila pa se pošlje 
pod pečatom komisije in lekarnarja pristojnemu zavodu 
v analizo. 

Na isti način postopa komisija tudi z onimi zdravili, 
ki se njih analiza zaradi kratkega časa ne more opraviti 
na mestu samem. 

Člen 12. 

Ob otvarjanju nove lekarne mora lastnik, preden jo 
uredi, ministrstvo ža socialno politiko in narodno zdravje, 
odnosno bana obvestiti, da se odredi komisija zaradi 
pregleda kraja in zgradbe za lekarno. Ko je to vprašanje 
povoljno rešeno, sme lastnik lekarno urediti. 

To odločbo izda ministrstvo za socialno politiko in 
narodno zdravje, odnosno ban po plačilu takse iz tar-
št. 116. in 117. zakona o taksah. 

Taksa po tar. št. 116. in 117. se uniči na odobrilu, 
ki se vroči stranki. 

Prav tako je postopati tudi, če želi lekarnar preseliti 
svojo lekarno v novo zgradbo. 

Člen 13. 

Ko izpolni lekarnar pogoje, določene v členu 12. tega 
pravilnika, in uredi lekarno po vseh pravilih m pred
pisih, jo sme otvoriti šele po odobritvi ministrstva za so
cialno politiko in narodno zdravje, odnosno bana. 

To odobrilo izda minister, odnosno ban po poročilu 
komisije, v. katerem je treba posebej navesti, da je le
karna urejena po vseh pravilih in predpisih. 

Člen 14. 

Za redne preglede lekarn lastniki ne plačujejo no
bene pristojbine.-

• Potni stroški komisije obremenjajo državo ali ba
novino. 

Če se odredi zaradi nerodnosti in nepravilnosti, ki 
so se našle ob pregledu lekarne, izredni pregled lekarne 
ali Če zaprosi lekarnar sam za pregled lekarne, trpi last
nik lekarne stroške, združene s tem izrednim pregledom. 

Če se vrše potovanja ob stroških privatne stranke, 
se pobirajo ti stroški po razpisu št. 25.191. z dne 29. mar
ca 1929. (»Službene novine« št. 84—XXXV z dne 10. IV. 
1929.) in uredbi o povračilu potnih stroškov za službena 
potovanja sodnih uslužbencev.* 

Stroške odposlancev lekarnarske zbornice trpi vselej 
lekarnarska zbornica. 
i — -

* »Uradni list« št. l?ï/41 iz 1. 1929. — Razpisa št« 
25.191 x Pit. štcvjtlM ^Stažbj novia« nd, (Op, ur.) ' 
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Člen 15.-

Kdor se pregreši zoper odredbe tega pravilnika, se 
kaznuje s kaznijo, označeno v § 35. zakona o lekarnah in 
nadzorstvu nad prometom z zdravili.* 

Člen 16. 
Ta pravilnik stopi v moč, ko se objavi v >Službenih 

novinah«. 
,;• V Beogradu, dne 18. decembra 1931.; S- št. 23.210. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje i 
M. Kostrenčić s. r. 

Kraj..... . 
Banovina . 

Zapisnik 
sestavljen dne .. „.....„,.... 193...:..... ob pregledu 
.....„„...,_... „...,....,.~ lekarne pri „ ...... 

v ..:.._ ...,....„ ulica št. . 
Pregled se je izvršil na podstavi odloka ...... 

......... ;...: št. . z dne , 193 

Lastnik lekarne: 
(ime, datum in Številka dovolila) 

Administrator lekarne; 
(ime in kvalifikacija) 

Farmacevtsko pomožno osebje: 
Mr. ph. 

(ime in kvalifikacija) 
Asistenti farmacije: 

{ime in kvalifikacija) 
, Študenti farmacije: 

(ime in datum vstopa v lekarno) 

A. Stanje lekarnskih prostorov. 

Obči red in žistota. 

I. Dispenzacijski prostor (oficina): -
1. Stanje lokala: 
2. Posodje in stojala: 
3. Razpored in hranitev zdravil: 
4. Čuvanje strupov in separandov. 

• .i: (Razpredelnica I. in II.): 
6. Miza za recepturo in dispenzacije: 

a) tehtnice in uteži: 
b) ostalo posodje: 
c) ostala oprava: 

,,Ц. Laboratorij: 
1. Stanje lokala: 
2. Posódje: 
3-Priprave za reagencije: 
4 Mikroskop: 
5. Destilacijeki aparat: 

Ш. Materialka: 
. 1 . Stanje lokala: 

2. Ureditev in čuvanje zdravil: 
3. čuvanje strupov in strupenih stvari: 

* »Uradni Ust« št. 270/55 ifc 1. 1929./1930. 

IV. Lekarnska klet in podstrešje: 
1. Stanje lokala: 
2. Čuvanje zdravil: 

V. Inspekcijska soba in stanovanja 
farmacevtskega osebja: , 

pomožnega 

B. Izvid preizkušanih zdravil. 
I. Kemikalije: 

II. Droge: 
III. Farmacevtski preparati: 

1. Aquae 
2. Cerata 
3. Emplastra 
4. Extrada 
5. Olea 
6. Pilulae 
7. Species ''•','• 
8. Spiriti • » 
9. Suppositoria 

10. Syrupi 
11. Tincturae 
12. Unguenta 
13. Ostalo: 

IV. Obyezilni material: 
V. Zdravilne specialitete: 

VI. Vakcine in serumi: 
(čuvanje) 

C. Knjige. 
1. Farmakopeja in taksa: 
2. Knjiga za laboratorijska dela: 
3. Recepturna knjiga: 
5. Farmacevtske pomožne knjige: 
5. Knjiga z zapisniki o pregledu lesarn: 
6. Zakoni, uredbe, pravilniki: 
7. Knjiga o strupih: 
8. Prodajna knjiga za narkotične droge: 
9. Prodajna knjiga za umetna sladila: 

C. Pregled receptov. 
Sklep: , 

Prebrano in podpisano. 
Navzodni odgovorni upravitelj lekarne: 

Člani komisije: 

229. 

Na osnovi § 29. zakona o lekarnah in nadzorstvu nad 
prometom z zdravili z dne 7. aprila 1930. in člena 4. pra
vilnika o notranjem poslovanju v javnih lekarnah izda
jam te-le 

predpise 
za ureditev javnih lekarn.* 

I. Obče odredbe. 
Člen 1. 

Veafta javna lekarna mora imeti te-le prostore: 
1. lokal za dispenzacijo (oficina); 
2. laboratorij; 
* >Sluïbene novine kraljevine Jugoslavije«:' z dne 

15. januarja 1932., šts 11/III/18. 
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3. sobo za material (materialka) ; 
4. klet in podstrešje; 
б. inspekcijsko sobo. 

Člen 2. 

Vsak prostor se mora dati zaklepati, mora ustrezali 
predpisom gradbenega reda, stanovanjski higieni in pred
pisom požarne policije, mora biti postavljen in umeščen 
ustrezno svojemu namenu in služiti samo. svoji namenih'.. 

Povsod тота biti,vselej in v vsaki smeri največji 
red, točnost in čistota in morajo biti povsod v popolnem 
redu vse one stvari, priprave, aparati, instrumenti, po
sode itd., ki se potrebujejo za redno in brezhibno poslo
vanje. 

Člen 3. 

Zalogo zdravil je treba imeti spravljeno, kakor to 
zahteva farmakopeja ali kak drug predpis po značaju 
zdravila. 

Člen 4. 

Na vsem posodju In stalnih posodah na kateremkoli 
kraju v lekarni mora biti napravljen po imenstvu farma
kopeje-trajen napis o vsebini. 

Za zdravila, označena v I. in II. razpredelnici farma
kopeje, je uporabljati samo stalne posode z dobro pričvr
šćenim napisom, ki je trajen in se ne da izbrisati. 

Napis za sredstva v I. razpredelnici mora imeti bele 
črke na orni podlogi, za sredstva v II. razpredelnici mo
rajo biti rdeče črke na beli podstavi. 

Na stalnih posodah v lokalu za dispenzacijo morajo 
razen tega biti tudi stekleni zamaški, ki morajo biti iz-
brušeni in navskriž zarezani. : ' * 

Na zamaeku ali signaturi mora'biti vrezana maksi
malna doza. 

Za oznamenovanje stalnih posod za .kisline, baze, 
jod in brona so dopustne tudi vjedkane ali vžgane črke. 

Člen 5. 

V posodah v. ofiçini smejo biti samo ona zdravila, 
ki so označena na signaturi; v večjih posodah pä smejo 
biti ta zdravila tudi v različni obliki, n. pi. in toto ali kot 
prašek. V takem primeru je treba paziti, da se.deva 
prašek posebej v posodo iz stekla, pločevine ali druge 
primerne tvarine. 

Papirne vrečice se za to ne smejo uporabljati. 

Člen 6 

. Zdravilne specialitete, serume, cepiva, kozmetična in 
dietetična sredstva, ki to same po sebi zahtevajo, je treba 
hraniti ločeno. 

, ..Člen ?. ,.-. 
Na vsaki javni lekarni mora biti prt vhodu v oficiiio 

pripraven jnadpje,1 ki podnerô*. m;poitočr bijè v; oči; isto-
tako pa tudi nočni zvonec, ki se da lahko doseči in se 
čuje v inspekcijski sobL,j,,-. . , , ' ! \ 

II. Lokal za dispenzacijo. . 

v ölen 8.. .• c;.\- •••.••: 
Izmed lekarniških prostorov je dolooèo za občinstvo 

lokal za dispenzacijo (bucina) ih namenjen za dispensa-
djo in odigrava zdravil, V 

20. kos. 

Ta prostor mora biti dovolj velik, suh in svetel ter 
se mora dati dobro ogrevati. 

. V lokalu za dispenzacijo morajo biti postavljene vse 
stvari, posode, ostale priprave, potrebščine itd., ki so 
potrebne, da se hranijo zdravila po predpisu kakor treba 
in da se dispenzirajo in odpravljajo kakor tudi vse, kar 
je potrebno za udobnost strank, ki čakajo, in kar se da 
lahko očistiti. To je: 

A. Oprava. '•".'-'" 

1. Najmanj ena velika in dobro razsvetljena miz*-
(dnevna svetloba mora prihajati ravno, večerna p'a od' 
zgoraj) za receptiranje s ploščo, ki se lahko da čistiti, in 
s prikladno uredbo. Na mizi mora biti omarica za tari-
ranje, prav tako tudi miznice in razni predali za razne 
priprave in potrebščine. 

Kjer je to po krajevnih, razmerah možno, mora biti 
posebna miza za dispenzacijo v ročni prodaji ali pa za to 
na mizi za recepturo oddelek, ki je ločen s primerno 
pregrajo. ( 

. 2.0b stenah of icine, v zadostni razdalji od.zidov, štor 
jala (repozitorij), zgoraj z odprtimi policami za stalne 
posode, spodaj pa malo izbočena, s predali iz lesa, ki 
nima nobenega duha. Vsak predal mora biti v posebnem 
oddelku, ki je od vseh strani dobro zaprt Stojala je trteba 
postaviti tako, da je med spodnjimi predali in tlemi za
dosti zračnega prostora. 

V predalih ne sme.biti manjših oddelkov, dà bi S© 
tam namestilo več različnih zdravil; kjer. pa Ase.sprav« 
Ijajo mastna ali močno dišeča sredstva, morajo.biti za''to 
pločevinaste posode s poklopcem. .. v , 

, 3. Poseben oddelek stojal z napisom »SeparaiwW 
аЦ »Tabula II«' za zdravila, našteta v II. razpredelnici ve
ljavne farmakopeje in za neoficinelna zdravila, ki «WM» 

'jejo enako. o 
V tem oddelku in v zvezi z njim je treba urediti 

.omaro ali oddelek, ki se da zaklepati, z napisom >T&-
bula I« aH »Velena«, in to za strupe, naštete v !.. raz
predelnici veljavne farmakopeje in za neoficinelna zdra'» 
vila, ki učinkujejo podobno. "' 

Ključ od omare za strupe se. mora hraniti na vbfufyà 
kraju. , •. • • " ' ' 

B. Stalne posode in. drugo poflodje. .... . . 

1. Steklenice (stalne. posode iz stekla) razne; v*ll* 
kosti z brušenim zamaškom za tekoča zdravila (éfièiê, 
spiritus, liquores, splutiones tinctürae, olea itd.). P r i * 
tako prirejene posode iz stekla zâ praske,- za .suhe kri
stalizirane ali kristalne in amorfne preparate v obliki 
praška (soli, alkaloidi itd.). • y f -

2. Barvane steklenice (rumenOj rjave) in steklene 
posode za praške z brušenim zamaškom za sredstva, ki 
se morajo zaklanjati, pred svetlobo. \ ,.',,».. 

3. Stalne posode iz porcelana s poklóipeem, ki ee>,do
bro zapira, s steklenim vstavkoin ali brez njega, in to z* 
masti, pekmez, ekstrakte in podobne, preparate. . ; ' '. 

4. Lesene Škatle s p^kTÓtoin, ki dobro,._zapira,,za 
suha zdravila, kafcrìnà so manjši plodi in semenje, zlasti 
pa za vegetabilne praske vobče. Za nigroskopiČne praštg, 
eo vsekakor, boljše škatle ia; gločevinei. ;_, : _ . 
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C. Priprave in potrebščine. 

l.-Za reoei>turno mizo lîàjmarij'-énàtarirna tehtnica, 
s katero se dk- tehtati največ do 1000 g in tri ročne teht
nice z roženimi krožniki v premem 4, 6 in 8 cm. 

K temu dovolj predpisanih in preciznih uteži, in 
sicer: 

od 1, 2, 5, 10, 20 in 50 cg, 
od 1, .2, 5, 10, 50 in. 100 g in 

; .od 20, 200, 500 in 1000 g. 
Tarirna tehtnica in uteži morajo biti preizkušeni in 

žigosani. 
' 2 . Najmanj en možnar iz porcelana za emulzije, več 

skledic, v katerih se manejo masti in praški, različne 
veličine s kljunom in brez kljuna, iz stekla ali porcelana 
Ш"'ећ. možnar za pilule. / ' . > ' . 
. "Po ena mala, posebej označena skledica za metje 
iz stekla ali porcelana za.strupe in Jodoform. 

3. Žlice razne velikosti iz gladke kar moči trdne 
snovi (kosti, rogovine, trde gume, novega srebra), razen 
tega po ena mala posebej označena žlica iz rogovine za 
Strupe, Jodoform itd. 

4. Lopatice (spatule) razne velikosti iz železa, no
vega srebra ali druge pripravne tvarine razne velikosti. 

5. Priprava za .pilule iz trdega lesa ž dvojnim vlož
kom in dvojno ploščo, najbolje iz ponikljanega železa, 
obenem z lesenim dogotavljačem. 

6. Ena priprava za. zapiranje Capsul. Amylac. na 

-°л• l7. Nekoliko manjših ili večjih paten iz prikladne 
ttfaïlne. 

8. Zaloga čistih kart ali kosov pergamentnega kar
tona ali celuloida, ki so po obliki in velikosti enaki kar-
tamy eventualno en čolnič za;.praške'te rogovine, trde 
gume ali podobne tvarine. 

9. En žig in pečat s, firmo. lekarne, ena. meterska 
mera, en nož, en gladilnik za papir- in potrebni pribor 
ад. pisanje., , . ' . • ' • ' ' ' 

10. Zadostna količina medicinskih steklenic, zdelic m 
posod ja, škatet, kapsul iz gladkega in voščenega papirja, 
zamaškov razne, velikosti itd. Nadalje ostali material,-po
treben za odpravo zdravil,. kakor: papir, motvoz za po
vezovanje steklenic in signature. 
_.-;..:.V oficini ali tik nje je treba postaviti pripravo za 
izbiranje,,po možnosti s tekočo vodo. 

> M * 

* i/l' 

1П. Laboratorij. 

Člen'9. 

•''*„. laboratorij nî treba' da bi bil daleč" od oficine, mora 
de-ipV naslanjati nâ materialkC, mora biti prostoren :iri: 

urejen. Mora biti suh, dobnr razsvetljen iri zračen, mora 
Imeti tlak, ki ne propušča in mora biti tekoča voda pri 
rokah. ' .- . 

_ Razen tega morajo biti v laboratoriju enostavne, po-. 
4*fy/ omare itd. za razne priprave in potrebščine (Pha/-
njaòopoea serbica ed. II.), ki so potrebne za delo v labo
ratoriju. .;•.•' . ; ' • , • : ; . . • . 

• ....•: plasti j e .ipotrebna ena priprava za kuhanje, en parn i 
aparat za:;deMilaoiio vóde e potrebnim .priborom, ena 
2 S S * : -^ ^ 6 ^ * » stiskalnica ; Za tinkture, pérkolàior, 
total im gonve fo bakra ražu© velikostij nekaj gòsodja 

iz gline, nadalje vse, česar treba, da se kuri, kolesca za 
podlaganje iz tvarine, ki toploto slabo prevaja, liji,, lopa
tice iz železa in lesa, leseni tolkači za mešanje, in sicer 
naj so oni za zdravila za notranjo uporabo skrbno ločeni 
in oddeljeni od onih za masti in podobno, kar je na
menjeno za zunanjo uporabo. ' 

Nadalje stekleni tolkači, potem po en večji in. en 
manjši kovinski možnar, posodje za infundiranje in men-
zure iz porcelana in kositra razne velikosti, prikladne 
priprave za kòliranjé tekočin, predpisana sita in sterili
zacijski aparat. ' . ' " ' . " ' 

V laboratoriju ali na drugem prikladnem kraju je 
treba namestiti «omaro za apparatus reagentium, ki ga 
predpisuje farmakopeja, z reagencijami, ki jih je treba 
vzdrževati v popolnem redu, tako tudi za analitični prir 
bor in priprave, ki so določene v veljavni farmakopeji. 

Ce je mogoče, je treba v zvezi z laboratorijem-ure
diti posebno sobo za phaaje in sejanje praškov. , '... ' 

IV. Soba za material« 

Člen IO.' ".."••''' 

Soba-za material je namenjena za zalogo enostavnih 
dreg, kemijskih in farmacevtskih preparatov. 

To mora biti svetla, suha, zračna, dovolj prostorna 
m kakor treba urejena soba blizu oficine z odprtimi ali 
zaprtimi policami za posodje, ki mora biti po predpisu 

| oznanienovano. 
Tu naj, je nadalje ena miza in vse, česar treba za 

tehtanje zdravil (tehtnica, uteži, žlice,, lopatice itd.). 
Kar se tiče zdravil, označenih v razpredelnicah I in 

II. veljavne farmakopeje, jih je treba imeti spravljene t, 
isto opreznostjo, kakor v oficini. 

V. manjših lel£a!ûah.lahk,-e,1nadomesitil.materialka pod
strešje za zeli. j . - . : - - ' .-•••• : ' ..;: 

R a z u m e s e , d a n e s m e s luž i l i za d r u g n a m e n , n vrS~ 
za h i šo . " ' ••' - . • , ' • . T " » *.••.• 

V. Podstrešje, za zeli. : , 

'.'•' Člen, 11. ' ' '.•'•'• 

Podstrešje za zeli (aH namesto njega materialka — 
člen 10.) je namenjeno za zalogo suhih zeli in drugega 
rastlinja, mova biti prostorno, svetlo, : zračno in zavaro
vano pred neurjem in smradom iz straniščnih cevi • 

Zaloge, je treba imeti signirane in urejene po farma
kopeji enako, kakor v oficini in v ostalih prostorih lekar
ne, vložene v zabojih, sodih, miznih predalih aH stekleni
cah, pločevinastih posodah itd. : 

Tudi mora biti lekarnarsko podstrešje oddeljeno od 
domačega.'- s t .: •• , 

Podstrešje nàj je vedno zaprto in čistov '• 

VI. Klet za lekarije. 
,',; .Člen 12, 

Klet za lekarije je^ namenjena za zalogo lekarrj, И 
]ih je treba imeti spravljene • na hladnem kraju (vode, 
špirituozne tekočine, etri, tekoče kisline, sirupi, medici-
nalna vina, med, masti itd,,, talco tudi mineralne vode), 
mora biti oddeljena od kleti za hišo in ne sme biti prevez 

, oddaljena od laboratorija, marveč naj seda, òe le možno, 
iz njega neposredno v klet vstopiti. Nadalje mora biti 

: zračna.in suha (s tlakom iz cementa, asfalta ali о р е к е Ш 
'• zaprta zaeleaûiimi vrôïk. • ' • '" ' ' ' ' ' " ; " 

:{ ' 
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Kjer zaradi podzemeljske vode ali drugih krajevnih 
razlogov ni primerne kleti, nadomesti klet lahko skladi
šče ali zidna omara v pritličju. 

Klet mora biti dovolj prostorna, mora imeti mizo in 
potrebna stojala, kamor se dajo spraviti zaloge lekarij v 
primernih posodah, ki morajo biti po predpisu označene, 
kakor v olicini in materialki. 

Stojala in omare morajo biti vedno čiste. 
Zlasti je treba paziti na to, da so signature vedno 

točne in čitljive. Poškodovane, zamazane ali nejasne sig
nature je treba takoj obnoviti. 

Kar se tiče îosîorja, veljajo dotični predpisi farma
kopeje. 

VII. Inspekcijska soba. 

; Člen 13. 
Soba za inspekcijo mora biti kar moči blizu oficlne, 

mora v vsakem oziru ustrezati zahtevam hišne higiene in 
imeti, če le mogoče, svoj izhod, ne sme pa služiti za 
skupno jedilnico lekarnarskemu pomožnemu osebju. 

Tudi stanovanja lekarnarskega pomožnega osebja v 
lekarnarski hiši morajo ustrezati predpisom higiene. 

VIII. Kazni. 

' • Člen 14. 

: - Kdor-se pregreši zoper odredbe teh predpisov, se 
kaznuje s kaznijo, določeno v § 86. zakona o lekarnah in 
nadzorstvu nad prometom z zdravili z dne 7. aprila 1930.* 

IX. Prehodne odredbe. 

Ölen 15. 

Lekarne, ki so bile prej otvorjene in niso urejene v 
smislu teh predpisov, se morajo preurediti po teh odred
bah najkesneje v enem letu dni, ko stopijo ti predpisi 
v moč. . 

Tretji, četrti in peti odstavek člena 4. teh predpisov 
ве velja za lekarne, ki so bile prej otvorjene. Te lekarne 
smejo uporabljati dosedanje poaodje tako dolgo, dokler je 
v pravilnem in uporabnem stanju. 

člen 16. 

Ti predpisi stopijo v moč od dne, ko ee razglase v 
»Službenih novinah«. Tedaj prestanejo veljati odredbe 
vseh prej predpisanih pravilnikov, ki se nanašajo na od
redbe teh »Predpisov«. 

V Beogradu, dne 18. decembra 1931.'; S. br. 23.260. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 
M. Koetrenčie e. r. 

/ 

»Uradni Шк žt 270/55. iz !.. Ш*/Ш>. 

230. 

Dopolnitev 
pravilnika o poslovanju računovod
stvenih odsekov pri ministrstvih in o 
računovodstveni službi pri nakazoval-

cih D. R. br. 178.896/28.* 
Pod št. 19.280 z dne 19. februarja 1932. je izdal 

g. minister za finance naslednjo odločbo: 
»Prvi odstavek člena 72. pravilnika o poslovanju 

računovodstvenih odsekov pri ministrstvih in o računo
vodstveni službi pri riakazovalcih D. R. br. 178.896 z dne 
81. decembra 1928.** se dopolni z novim stavkom, ki se 
glasi: »Če je za te potrebe, za isti urad odobren v pro
računu kredit dinarjev 100.000*— ali več, se mora na
bava v vsakem primeru izvršiti po javno v »Službenih 
novinah« objavljeni dražbi.« 

Ta dopolnitev velja od dne objave v »Službenih no« 
vinah'.« 

Iz oddelka za državno računovodstvo, in proračun 
pri ministrstvu za finance; št. 19.280. 

331. 

Izprememba 
pravilnika o ureditvi prometa z devi

zami in valutami.*** 
G. minister za finance je izdal pod št. 24;500 z dne 

1. marca 1932. naslednjo 

odločbo: 
1. S pošiljkami efektivnih dinarjev iz inozemstva, ki 

se morajo tudi še zanaprej vršiti po Narodni banki in 
njenih podružnicah, se ne morejo ustvarjati proste dinar
ske terjatve, niti se take terjatve ne morejo uporabljati 
za zavarovanje valute. Te terjatve se morejo uporabiti 
samo za plačila v državi (člen 9. pravilnika o ureditvi 
prometa z devizami in valutami). 

2. Ustavlja se nakazniški promet in promet denar
nih pisem po pošti z inozemstvom (člen 15. pravilnika 
o ureditvi prometa z devizami in valutami). 

3. Ukinja se poslednji odstavek člena 4. pravilnika 
o ureditvi prometa z devizami in valutami, po katerem 
je bil dovoljen iznos efektivnih dinarjev po potniku do 
2000 dinarjev. 

Iz oddelka za državno računovodstvo in proračun v 
ministrstvu za finance; v Beogradu, dne 1. marca 1,932-4 

št. 11-24.500. ,;.,;. 

dne * »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z 
5. marca 1932., št. 52/XX/136. 

** »Uradni list« št. 112/27 iz 1. 1929. 
*** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

3. marca 1982., št. 50..— Pravilnik gl. »Službeni list« 
št 432/63 iz 1. 1981., izpremembo pa v, odločbi »Služb-
«Iti it, 28$ и l AÔ32,. . J;l 

',.( v-
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Banove uredbe. 

•Vili. No. 1786/1. 
432. 

Odredba. 
Dne 9. marca t. 1- dobi zakon o obrlih z dne 5. no

vembra 1931. obvezno moč. V šestih mesecih od tega dne 
se, morajo, ne da bi se pobirale kakršnekoli takse, vpi
sati v registre vsi sedaj obstoječi obrti, ki spadajo v kra
jevno in stvarno pristojnost dotičnih občeupravnih obla-
stev. Vsakdo, ki opravlja obrt aH poklic, podvržen temu 
zakonu, mora v treh mesecih, to- je do dne 9. junija t. 1. 
prijaviti prisilnemu občemu upravnemu .oblastvu prve 
stopnje svoj obrt ali poklic. Tej prijavi je treba priložiti 
po dva prepisa in izvirnik otìrtnega lista, oziroma kon
cesijske listine. Če se prijava v predpisanem roku ne bi 
izvršila, obrtna pravica omenjenega dne ugasne. 

Imetniki obrtov, za katere je poslej v smislu § 60. 
ob. z. potrebno dovolilo, morajo v istem roku treh mese
cev zamenjati dosedanjo koncesijsko listino, oziroma obrt
ne liste, oziroma dovolilo z dovolilom po tem zakonu. 
Vlogi je priložiti zgolj izvirno listino brez prepisov. Kdor 
se je doslej bavil s poklicem, ki se smatra po tem zakonu 
za obrt, a se po dosedanjih predpisih ni podvajal pod 
določila obrtnega reda, mora v istem roku treh mesecev 
zaprositi za pooblastilo oziroma dovolilo po novem zakonu 
pri pristojnem občem upravnem oblastvu. Le-temu se li
stina izda, tudi če ne izpolnjuje pogojev tega zakona, ako 
je po dosedanjih predpisih pridobil pravico. Pravne osebe, 
med katerimi se razumejo tudi rokodelske zadruge, ki 
vodijo na dan, ko stopi ta zakon v moč, rokodelske obrte 
(§ 9. odst. 2.) smejo te obrte še naprej opravljati, če v 
istem roku treh .mesecev prilagode svoje delo odredbam 
tega zakona, sicer jim pravica ugasne. Ker določa zakon 
(§ 443.), da se ukinejo vse pravice, vezane na posest iz
vrstnih nepremičnin (realni in radicirani obrti) in vse 
izključne pravice do izvestnega obrta in grane delavnosti, 
ki spadajo pod ta zakon, neglede na to, ali pripadajo fi
zičnim ali pravnim osebam, odnosno korporacijam in se
danji imetniki realnih ali radiciranih obrtov obdrže obrt
no pravico, kot svojo osebno pravico, vlože pro
šnjo za zamenjavo dovolila pri gostilniških obrtih 
dosedanji imetniki krajevne pravice, dotični hišni 
lastniki. Ce le-ti nimajo predpisane strokovne ali 
posebne izobrazbe, imajo pravico opravljati obrt, če
prav ne izpolnjujejo pogojev tega zakona o dokazu 
izobrazbe, postaviti pa morajo usposobljenega poslovodjo, 
s katerim so odgovorni za izvrševanje obrta po § 17. ob. 
z., Tki pa je poslej nameščenec imetnika dovolila, ne samo-
etÖjini gostilničar. Do nadaljnje odredbe se smejo dose
danji gostilniški obrti tudi še nadalje voditi z imeni in 
nazivi kakor doslej, čeprav niso v skladu s § 76. tega 
zakona, in v obsegu, ki je bil doslej v navadi. Toda z 
dosedanjimi nazivi se ti obrti ne smejo premeščati aH 
zanje izdajati nova dovolila. 

Če se na dan, ko stopi ta zakon v moč, zateko va
jenci brez pismene pogodbe, mora službodavec v roku 
enega meseca potem, ko stopi ta zakon v moč, to je naj-
kesneje do 9. aprila t. 1. skleniti za preostali čas pismeno 
ipogodbo. Pogodba se mora «Meniti po določilih §§ 258.. 
i. si. ob..z. Pogodba se sklene pri obrtni zadrugi, katere 
Član je službodavec, če ga tako zadruge, шг pri občiniž ki, 

je pristojna po sedežu obrtne poslovalnice ali' delavnice. 
Občina je pristojna tudi, če gre za banovinsko ^zadrugo, 
ali če ima zadruga sedež zunaj področja dotičnega občega 
upravnega oblastva prve stopnje, v katerem je posloval
nica aH delavnica. Zadruge ali občine morajo skrbeti za 
to, da ustrezajo sklenjene pogodbe predpisom tega za
kona. Zadruga ali občina vodi za svoje področje regi
ster vajencev, ki se dobi v zalogi ekonomata kraljevske 
banske uprave, kjer naj občine oziroma zadruge potrebno 
število izvodov takoj zahtevajo. Prav tako je razdeljena 
v novem obrtnem zakonu tudi pristojnost glede registra
cije pomočnikov. Poslovne knjižice pomočnikov v smislu 
§ 307. i. si. se dobe v zalogi ekonomata kraljevske ban
ske uprave, kjer naj ob Sine in zadruge potrebne izvode 
takoj zahtevajo. Vsi obrtniki in njih nameščenci, v9e 
obrt7iiške korporacije in občine se vabijo, da določila 
novega obrtnega zakona vestno prouče radi znanja in 
ravnanja. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 8. marca 1932. 

433. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No. 3147/1. 

Objava. 
Občina Bišečki vrh, v srezu ptujskem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službeneni listu« ^ letu 1932. 
naslednjo občinska trošarino: 

od 100 1 vina Din 50-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne. 29. februarja 1932. 

II. No. 859/1. 

Objava. 
Občina Bled, v srezu radovljiškem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem Hstut v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 1001 vina Din 150—, 
b) od 1001 vinskega mošta Din 10O-—, 
c) od 1001 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 30'—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 18-—, 
f) od-prašičev Din 15*-—,' 

g) od drobnice Din 5-—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst in čiste 

masti Din 50*—, 
i) od 1 finega vina (vermut, malaga itd.) Din 10*—, 
k) od steklenice šampanjca in šumečih vin Din 20, 
1) od uvoženega zaklanega teleta Din 40*—, 

m) od uvoženega zaklanega prašiča Din 50-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 5. marca A932, 

M 
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II. No. 122/1. 

Objava. 
Občina Bočna, v srezu gornjegrajskem, bo pobirala 

v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 
a)-od 100 1 vina Din 10Ò-—, 
b) od 100 L vinskega mošta Din 100"—'. 
c) cd 100 I piva Din 100-—, 
è) od. hl stopnje alkohola Spirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10-—. . 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 3. marca 193? 

j I . No. 29538/1. 

Objava. 
, Občina Črni potok, v srezu Kočevje, bo pobiraia <xi 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 piva Din 30-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, uganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 25. februarja 1932. 

II.-N0.19Ó3/1. 
Objava. 

Občina Dokležovje, v srezu dolnjelendavskem, bo po
birala od dneva ' razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 7б--*, , 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 27. februarja 1932. 

II . No. 3144/1. 

Objava. 
Občina Lemberg, v srezu šmarskem. bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50'—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja ruma 

in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 29. februarja 1932. 

II . No. 1237/1. 
Objava. 

Občina Na Ranci, v srezu mariborskem 1. br., bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932, naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od Ћ1 stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5"—. 
Kraljevska banska »prava Dravske banovine v Ljubljani, 

dno 25. februarja 1932-

II. No. 1234/1. 

Objava. 
Občina Sv. Lovrenc ла Pohorju, v srezu maribor

skem des. breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Služ
benem listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega,mošta Din 50*—, • • ' 
c) od 100 1 piva Din 10O-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 20*—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10"—, 
f) od prašičev Din 10-—, 
g) od drobnice Din 5-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 25. februarja 1932. 

II. No. 2165/1. 

Objava. 
Občina Sv. Marko, v srezu ptujskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje Občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75-—, 
b) od 100 I vinskega mošta Din 50*—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 29. februarja 1932. 

II. No. 716/1. 

Objava. 
Občina Vrhloga, v srezu mariborskem des. breg, 

bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem • listu« 
v letu 1932. naslednje. občinske trošarine: . . • 

a) od 1001 vina Din 100—, • t 

b) od 1001.vinskega mošta Din 100--. , 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

- dne 3. marca 19Ž2, 

-3 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik in urednik: Pobar Robert v LJubljani, 
jiska ia, zalaga^ 2М«Д£ВД »Merkur* s Ljubljjuüj, nj>a firedatavnik; Qtmar Michalek v Ljubljani. 
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234. Zakon- o obmejni Ceti. 
235. Izpremembe v pravilih ö pregledovanju in žigosanju toko 

merov in o nadzorstvu nad njimi. 
286. Telefonski promet — nove proge. 

V S E B I N A : 

237. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 
letu 1932. 

238. Popravek. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

I . 234. 

" ' - M i • • 

ALEKSANDBR L, 
po milosti božji in narodni xolji kralj Jugoslavije; 

predpisujemo in proglašamo n i predlog Našega ministra 
za vojsko in mornarico in po zaslišanju predsednika Na
šega .ministrskega sveta 

zakon 
o obmejni četi.* 

PRVI DEL. 

Obče odredbe. 

Člen 1. 
Obmejna četa je specialna četa m sestavni del voj

ske. Podrejena je v. vsakem pogledu ministru za vojsko 
' to mornarico, in veljajo zanjo odredbe zakona, o ustroju 
- vojske in mornarice, kolikor to ni s tem zakonolu odre
jeno drugače. 

člen 2. • , . 

, , . Naloga obmejni ceti je, da zavaruje državno mejo 
;ЗДег kršitve v vojaškem, političnem in carinskem po-
'gledu'. ' ; ; ' N 

,:,,.. ,V carinskem.pogledu čuva obmejna četa mejo zunaj, 
CAriùskih ali odobrenih poti, toda tudi na teh, če za to 

. ^ organov finančne kontrole. • 

* »Službene novine ltraljevme Jugoslavije« z dne 
'Л decembra 1931,, št. 285/ХСШ/вбЗ. 

Člen 3. 

Za mejo se smatra mejna črta sama, državni obmejni 
pas in obmejni pas. 

Državni obmejni pas obsega zemljišče poleg same 
mejne črte v, širini do 100 metrov od nje. Na njôm se 
postavljajo potrebni objekti in vrše potrebna odstranje-
valna in urejevalna dela zaradi neposrednega zavarova
nja državne meje. ; •_ . . . , . . , . , 

Obmejni paä #è<~ШШк. do,.ß km od same даејае črte 
in služi obmejni Četi kot njen službeni pas za razppred 
in razmestitev njenih delov in ureditev službe zaradi 
vršenja naloge po členu 2. tega zakona. . - • ' • . 

Minister za vojsko in mornarico odredi sporazumno 
z ministrom za notranje posle za vsak del meje širino 
državnega obmejnega pasu in obmejnega pasu po potrebi, 
z ministrom za finance pa določi, na katerih poteh naj 
graničar ji tudi carinsko službo vrše.. 

• Člen 4 

Za graničarje po tem zakonu se smatrajo graničar
ski podčastniki, graničarski kaplarji, graničarji in grani
čarski pripravniki. • 

Člen 6. 

Ko stopi v obmejno četo, priseže graničar ustno 
tako-le: 

>Jaz (ime in priimek) prisegam na Boga Veega-
mogočnega, da bom vrhovnemu poveljniku vse vojaške 
sile, kralju Jugoslavije Aleksandru Prvemu,' vselej in 'v 
vsakem primeru zvest, z vso dušo vdan in pokoren; da 
bom slušal in zvesto izpolnjeval zapovedi predetojnin 
starešin; da bom ob vsaki priliki ščitil državne interese 
in zavračal vsak prehod črez mejo, nedopuščen po za
konu; da bom hrabro branil državno mejö in da bom 
vselej in povsod govoril samo čisto resnico iri čuval elaž-
beno tajnost. Tako mi Bog pomagaj!« -

Opravljena prisega velja za ves čaš: službovalija pri 
obmejni četi; kolikor se pa nanaša nà čuvanje službene 
tirnosti, velja tudi še po razrešitvi od službe pri obmejni 

•ČetL.....: . '..'.: •..; . . ..;. v -

&'•'••,: 
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Člen 6. 

Častniki, vojaški uradniki, graničarji in ostali usluž
benci obmejne čete spadajo pod vojaško disciplino po 
odredbah uredbe o vojaški disciplini in pod sodstvo vo
jaških sodišč po predpisih vojaškega kazenskega zako
nika. 

Komandant obmejne čete je pristojen: da deva gra-
ničarje in neukazno osebje vse obmejne čete v redno ka
zensko preiskavo in jih postavlja pred vojaško sodišče 
za kazniva dela, ki jih storijo, in da odreja izvršitev 
pravnomočnih odločb vojaških sodišč nad njimi, pri če
mer postopa po predpisih zakonika o vojaškem sodnem 
kazenskem postopanju. Svoje odločbe o tem vroča voja
škemu državnemu tožilcu onega vojaškega sodišča, ki je 
pristojno, da obtožencu sodi. 

Komandant obmejne čete izda odločbo, da se okriv-
ljenec za dejanja, ki imajo za posledico pripor, izjemoma, 
Če je to v interesu službe, pusti na prostosti in ga sme 
takoj premestiti ali predlagati za premestitev s kraja in 
Iz edinice, kjer je kaznivo dejanje storil. Ob taki preme
stitvi se ne plačujejo potni in selitveni stroški; če pa je 
okrivljenec oproščen kot nekrivec ali če je puščeh izpod 
sojenja ali če se preiskava zoper njega ustavi, se mu iz
plačajo povračila potnih in selitvenih stroškov po zakonu, 
ki velja o tem za častnike, uradnike, podčastnike in ostale 
uslužbence vojske in mornarice. 

Člen 7. 

Po potrebi se smejo pošiljati^ začasno na službovanje 
• obmejni četi podčastniki, kaplarji in redovi stalnega 
kadra, kakor tudi obvezniki operativne in rezervne 
vojske. 

Pošiljanje moštva iz stalnega kadra ali pozivanje 
obveznikov k vežbi po prvem odstavku odreja minister 
za vojsko in mornarico po predlogu komandanta obmejne 
čete. 

Cas, prebit pri obmejni četi, se računi tedaj vojakom 
Iz kadra kot služba v stalnem kadru, obveznikom iz re
zerve pa kot opravljena vežba. 

Obvezniki in moštvo stalnega kadra spadajo, do
kler so v sestavu obmejne čete, pod popolno pristojnost 
starešin obmejne čete. Moštvo iz kadra se smatra za od-
komandirano iz svojih kadrovskih edinic, katerim pri
pada. 

Člen 8. 

V obmejnem pasu, kjer poslujejo razen organov ob
mejne čete raziicni organi državnih oblastev,, n. pr. 
upravnega oblastva, orožništva, finančne kontrole in dr., 
mora biti med njimi največja soglasnost in sodelovanje, 
organ enega oblastva pa se ne sme vtikati v pristojnost 
drugega oblastva. 

Graničarji, ko vrše redne svoje dolžnosti, imajo pra
vico omenjene organe državnih oblastev ustavljati in 
legitimirati, če so jim osebno neznani, ali ob osnovanem 
sumu; po pregledu njih listin (legitimacij) jim morajo 
takoj dopustiti, da nadaljujejo opravljanje svoje službe. 

Organi upravnih oblastev, orožništva, finančne kon
trole in čuvaji državnih gozdov smejo vršiti svojo službo 
tudi v državnem pasu. toda z vednostjo organov obmejne 
čete, ki so jim po potrebi dolžni, se legitimirati. 

Organom javne varnosti in finančne kontrole je do
voljen v obmejnem pasu pristop k vsem objektom ob
mejne, čete, kadar vrše službo po svo,em poklicu in če 
to se predhodno legitimirali ter po odobrilvi pristojnega 
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stai esine obmejne čete, ki mora njih službenemu poslu 
prisostvovati. 

Ctfen 9. 

Če so obmejne edinice preslabe za vzdrževanje ae-
prekršljivosti meje, jim morajo državna oblastva dajati 
zahtevano pomoč. Orožniki, organi finančne kontrole, ču
vaji državnih gozdov in drugi javni organi v obmejnem 
pasu se morajo na zahtevo pristojnih starešin obmejne 
čete vsakemu takemu pozivu kar najhitreje odzvati ш 
edinice obmejne čete podpirati. 

Te ojačitve spadajo pri poskusih oboroženega na
pada pod komando starešine, ki je pomoč zahteval in se 
smejo uporabljati tudi zunaj okoliša svoje redne pristoj
nosti. Čim prestane potreba po njih neposredni pomoči, 
s'e morajo takoj vrniti na svojo redno dolžnost. 

Če so orožniki, organi finančne kontrole in čuvaji y 

državnih gozdov preslabi za zasledovanje, prijemanje in 
zavračanje sumljivih cseb, odmetnikov in tihotapcev in 
če zaprosijo v nujnih in važnih primerih pristojne stare
šine obmejne čete za pomoč, so ti dolžni jim pomagati, 
če ne bi to bilo škodljivo za opravljanje njih redne službe. ^ 

Zahtevana graničarska pomoč se sme uporabljati • ; 
obmejnem pasu za krajši Čas, dokler ni neposredna ne
varnost odklonjena. V tem primeru postopajo graničarji 
po navodilih in zapovedih organov, ki so pomoči za
prosili. 

člen 10. 

Med službovanjem pri obmejni četi se rezervni čast- ;• 
niki, podčastniki, kaplarji in redovi-graničarji, ker so v\"' 
aktivni-kadrski službi, v mirnem času ne smejo pozivati 
k vežbi. 

Celotno poslovanje in postopanje edinic obmejno 
čete kakor tudi njih vloga in uporaba med mobilizacijo -': 
in ob vojnem času se predpiše s posebnimi navodili i° 
naredbami ministra za vojsko in mornarico. 

1 DRUGI DEL. 

Dolžnosti obmejne žete in njeno službeno razmerje. 

Člen 11. 

Obmejni četi je dolžnost: 
a) da se ob oboroženem napaou na aržavno mejo, 

obmejni pas in objekte, poverjene njenemu čuvanju, najsi 
prihaja napad odkoderkoli, ali ob poskusu kakršnekoli 
nasilne kršitve državne meje, kar moči odločno in p°" 
žrtvovalno upre in napadalce odbije; 

b) da zapreči vsaki csebi brez razlike prehod čez 
državno mejo bodisi na našo ali na sosedno stran, č e 

nima za to pravilnih potnih listin ali dovolila, izdanega 
po pristojnem oblastvu; da zapreči prehod čez mejo vsaki 
osebi, tudi če ima pravilne potne listine, izven odrejene
ga Časa in izven carinskih in odobrenih potov; 

c) da izven carinskih ali odobrenih potov, kjer za 
opravljanje carinske službe ni oçganov finančne kontrole, 
in vobče izven odrejenega časa zapreči prenos kakršnega* 
koli blaga, živine in prevoznih sredstev na naŠoali Д а 

sosedno stran. ' 
Na carinskih in dvolastniških potih, kjer so raze» 

organov obmejne čete tudi še organi finančne kontrole» 
čuvajo organi obmejne čete državno mejo zoper kršitve 
v vojaško-političnem, organi finančne kontrole pa samo 
v carinskem pogleduj 

'M 
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б) na železniških In vodnih carinskih potih, TI& kate
rih so pri vstopnih in izstopnih postajah za pregled potni- -
kov, njih listin, prtljage in blaga organi policijskega in 
carinskega oblastva, vrše ti dolžnost čuvanja meje v po
litičnem in carinskem pogledu. Na teh obmejnih krajih 
vrše organi obmejne čete dolžnost zavarovanja meje v 
vojaškem pogledu in zoper nedovoljen© prehode na drng 
način; 
J d) da podpira v obmejnem pasu pristojne Organe dr
žavnih oblastev pri preprečevanju neodobrenega izsèkà- -
vailja, lova in ribje lovi; . • 

e) da podpira organe sanitetnega oblastva pri oprav
ljanju njih službe zaradi preprečevanja prenosa nalez
ljivih bolezni pri ljudeh in živini iz sosednih držav. ' ' 

Katere dolžnosti naj vrši obmejna četa na meji in v 
obmejnem in državnem obmejnem pasu, predpiše, pO 
potrebi, v vojaškem pogledu minister za vojsko in mor
narico, v političnem pogledu pa sporazumno z ministrom i 
nötratjdU poslov. 

Člen 12. 

Državna, meja in državni obmejni pas so pod obla-! 
stjo in pristojnostjo Obmejne čete kot specialnega držav
nega oblastva ob meji. 

Pristop k državni meji in v državni obmejni pas in 
bivanje tamkaj nI dovoljeno nikomur brez vednosti in 
odobritve pristojnih' organov obmejne čete. 

. Podrobnejše odredbe o tem, kako se uredi v obmej
nem, pasu. služba med organi finančne kontrole in. ob
mejne Čete, izda-minister Za vojsko in mornarico spo-
raztimflo Ž ministrom za finance. 

•••" ••• ' • .-• • c i e n m 
: Služba ob meji je s t r a ž n a in n e p r e k i n j e n a , 

tako podnevi kakor ponoči, in se mora kot taka vselej, 
in,v vsem najv.estneje opravljati. 

Graničar ji ne smejo svoje dolžnosti zapustiti, najsi 
bi to bilo združeno z življenjsko nevarnostjo. 

4 Graničarјц ki se progrese zoper te svoje dolžnosti». 
se.kaznujejo »;kaznimi, ki jih predpisuje vojaški kazen-; 
ski zakonik. 

Člen 14. . ' ', 

. Po enajstem poglavju vojaškega kazenskega zakoni
ka se smatrajo naslednje službe graničarjev za strežno, 
odnosno poìzvédBo: (patrolno) službo;-/. -

1. stražna služba: služba okoliških: stražnikov, straž
nikov prtstražarnicah (kar6ülah)-in zasedah; 

; 2. «prevodna služba; ••• . 
3. potóvèdna (patrolna) služba (vzdolž mej© in v ob

mejnem; pasu)»' 
••• , 4 služba odbijanja napadov, odnosno ttàmetjenega 
sunka;' ; :••,-• . :, 

• 6. *h|Žba dajanja potrebne pomoči in zabite po členu 
9. tegs zakona. ..., .' • 

Kršitve dolžnosti na teh službah se kaznujejo pO 
odredbah vojaSkegakazenakega zakonika. ^ x 

..-.., . ..,. '•:....• Č l e n 1 5 . ... 

'(, ' ' Granîcarji'îtna jO'ob opravljanju obmejne;'sMbe tfa 
"meji, v državnem iri obmejnem pasu pravico, 'ustav- ' 
IJati osebe. îivino in prevožua sredstva^ ПаЈвГ -prihajajo 
odkoderkoli. 

Ustavljanje se vrši s poaivóin>etojl«. Na ta poziv' 
je vsakdo " brezpogojno dolžan se ustaviti in se graničar« 
jevemu povelju pokoriti. . ~ 

Podrobnejše odredbe o dolžnostih stražnikov na •me
stu in pfi kretanju se predpisujejo š >pîavili zâ obmejno 
slUžbo< pö členu 19. .tega Zakona. •'' : ' 

Člen 16. 

J Graničar ima ob izvrševanju dolžnosti na meji, v 
državnem in v obmejnem pasu pravico uporabljati svoje 
orožje v skrajni šili, in to samo, Če' ne mòre na drug 
način: 

1. zaprečiti prehoda čez državno mejo, nedovoljenega 
po zakonu; ' : . 

2. obvladati odpora in odbiti namerjfedega napada 
od sebe; 

3. zaprečiti pobega ustavljenih sumljivih ali prijeti 
o e * b ; • • • . . - . : . - ' 

4. odbiti napada na mejo, obmejni pas ali objekt, 
;ki mu je poverjen na čuvanje. 

Graničar ju, ki pri opravljanju dolžnosti uporabi 
orožje, se med preiskavo, neglede na posledice te upo
rabe,; fié odvzftnîé pr«W6St; dôklef se Š p^éitòaVo ne 
ugotovi, da je uporabil'oroijê ta^'ikonske c%đwè/ 

/ Člen 17. 
Kdor napade au zaprečuje graofôarja pri Vršenju 

njemu predpisanih dolžnosti, se* kaznuje po odMdÖ&h 
vojaškega kazenskega zakonika. 

. -Člen 18. 
Pri dejanju^ pj?i katerih tei grtmiOarjl ođefcno ude

leženi ali pri katerih so bili oèfviâci, »e laliko njihovim 
izpovedbam рбрШсша verjameyoe jü* potrd© na zahieVo 
oblastva še s prisego, kolikor to né nasprotuje zakonu, 

' • ' ' . ' . • •• /• _ j 

; "čfen lift.' ;•"' ' . 

Za oelotno službo obmejne čete na meji predpiše 
minister za vojsko la mornarico sporazumno z ministrom 
za notranje posle: >Pravila з& obmejno elužboc: 

TREfJÏDÊL. 

Fofmacija in pristojnost» 

Člen 20. 

Komanda obmejne čete Je upravno 1» komandno ob* 
lastvo nad eelokupno obmejno četo. 

V administrativnem pogledu posluje komanda Ш+ 
mejne čete kot upravni organ И. stopnje. Glede Мватб-
materialnega zalaganja Je neposredne pod ministrstvom 
za vojsko in mornarico. 

Formacijo obmefte Čet» predpisuje kralj »uredbo 
na predlog ministra «avdjsko ; in mwnarico. : 

"'. ' Člen.81. . .,'''...'. '. :'":-'v''., 
DèlMev državne meje na odseke, ^ododseke in•• oko

liše' ter razpored in Jakost obmejnih edinic odreja mini
ster za vojsko 4h mornarico po' potrebi in ha predlog ko
mandanta obmejne čete. ' •..-•• i 
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Številčno stanje moštva in živali se odreja s pro
računom. 

Člen 22. 

Pravice, dolžnosti in' pristojnosti oseb pri obmejni 
četi'se predpisujejo z uredbo o položajih, pristojnostih in 
oblasti starešin pri vojski. ' 

ČETRTI DEL. 

Dopolnjevanje obmejne žete. 

a) S častniki. 
Člen 23. 

Častniški kader obmejne čete se dopolnjuje z aktiv
nimi častniki glavnih vrst vojske, in to prvenstveno 9 
pehotnimi. 

Cini aktivnih častnikov v službi^pri obmejni četi se 
vodijo po vrstah vojske, katerim pripadajo. 

Člen 24. 

Cenedostafa aktivnih častnikov, in sicer samo za 
dolžnosti vodnih častnikov, se" smejo sprejemati tudi re
zervni častniki, predvsem pehotni, če izpolnjujejo te-le 
pogoje: 

1. da imajo podporočniški ' ali poročniški čin; 
2. da so popolnoma sposobni za službo pri četi ob 

mirnem in vojnem" času, kar ee ugotavlja s specialnim 
zdravniškim pregledom; 

3. da niso starejši, oni ( v podporočniškem činu od 
80 let, oni v poročniškem činu od 36 let; 

4. da poslednji dve leti niso bili v preiskavi ali 
pod sojenje, niti da so vobče sodno kaznovani-, 

5. da nišo oženjeni, če so v podporočniškem činu; 
6; da izjavijo pismeno, da bodo služili pri obmejni 

četi najmanj tri leta. , . 
Kandidati za sprejem k t obmejni četi se izbirajo na 

osnovi razpisanega natečaja. Prvenstvo imajo kandidati z 
boljšo kvalifikacijo in neoženjeni. 

Izbor kandidatov, in predlog za sprejem v službo 
vrši komandant obmejne Čete;, odločbo o sprejemu pa 
izda minister za vojsko in.mornarico. • . 

-£len,25. 

Rezervni častnik, ki želi po odsluženju obveznega 
časa po členu 24Ì tega zakona tudi" še'dalje ostati v služ
bi pri obmejni četi ali prestopiti v aktivno službo, mora 
obnoviti tri mesece pred potelcom triletnega roka svojo 
prošnjo za to,; da bi ostal na naslednjem roku treh. let, 
odnosno da bi opravljal, izpit zaradi prevedbe v aktivno 
službo. , 

: ;, 1 г У ^ak îyn.0 službo se prevede s Činom, ki ga je imel 
y rezervi | n z rangom о ^ dne prevedbe v aktivno službo,, 
če izpolnjuje tudi še te3e pogoje: 

. 1 . pogoje iz točk 1., 2., 3., 4., 6., 7. in 8. člena 133. 
zakona o ustroju vojske m mornarice; 

2. da je za dobo triletne službe pri obmejni četi oce
njen," da zasluži po svoji, izobrazbi in sposobnosti» da se 
pripusti k opravljanju izpita, VJ .'•. 

" tzpft .fcé opravlja P<* programu, predpisanem za do
tično vteto'vojake,. Id ji' pripada, iri: za Sin, za knterega 
цај opravi. ž^it;|>6 točki 7, г Шпа 133. zakona o ustroju 
jvojek«! in тхмтпцјсцу 

Izpit za prevedbo v aktivno službo se sme opravljati 
vsega skupaj samo enkrat. v . . : i 

Člen 26. 

Rezervni častnik se razreši službe pri obmejni Č,eti 
še pred odsluženjem obveznega časa po členih'24. in.25. 
tega zakona v teh-le primerih: 

1. če postane duševno ali telesno nesposoben, za 
službo; ' "•''''; ';' ' 

2. če nima izobrazbe niti sposobnosti, da bi uspešno 
opravljal njemu dodeljeno dolžnost, in če se vobče ne 
podaja za službo v obmejni četi; 

3. če škoduje njegovo vedenje in ponašanje častni
škemu ugledu in dostojanstvu ali če škoduje interesom 
vojske; 

4. če prestane potreba po njegovi službi pri obmej
ni četi; . . • ' : . . ' ] • • - . , • . 

5. če ne opravi izpita za prevedbo v aktivno službo 
po členu 25. tega zakona. 

Razrešitev od službe v primerih pod 1., 2. in 3. še 
izvrši neglede na zavezo po prvem odstavku Člena 25. te
ga zakona, v primerih pod 4. in 5. pa po preteku dane 
zaveze. Odločbo izda minister ža vojsko in mornarico na 
predlog komandanta obmejne čete. 

. b) S podčastniki. 

Člen 27. 
Podčastniški kader obmejne čete se dopolnjuje: 
i. s podčastniki stalnega kadra glavnin vrst vojske, 

prvenstveno iz pehote, ki izjavijo željo po prevedbi za 
graničarske podčastnike in ki pokažejo v enem letü 

. službe pri obmejni četi izobrazbo in sposobnost za gra
ničarsko službo. 

Prevedbo podčastnikov vrst vojske v ' obmejno četo 
vrši minister za vojsko in mornarico na predlog kbman-: 

danta obmejne čete in inšpektorja dotične vrste vojske; 
prevedejo se pa s činom in rangom, ki so ga dotlej imeli; 

2. s podčastniki, ki so: bili prej aktivni' podčastniki 
v stalnem kadru, pa so po odsluženju "obveznega ,časa, 
odnosno ponovnega roka na lastno željo izstopili iz kadya 
in izpolnjujejo tè-le pogoje: • '•':~ ;'u 

< a) da so imeli med službovanjem v kadru priporoč
ljive ocene najmanj za poslednji dve leti službe in pred 
i izstopom iz stalnega kadra; ; " • . : . -: 

b) da niso prebili zunaj vojske'več kot tri leta; 
c) da nimajo višjega čina od maredniškega; 
č) da niso.starejši od 35 let; '•' .<: 
d) da so telesno in duševno popolnoma zdrava itti 

sposobni za službo-ob'mirnem in ob vojnem caéuv.kar 
se ugotavlja s specialnim zdravniškim pregledom; •: 

e) da so bili med službovanjem kot aMvtìi podčast*. 
, niki kakor tudi po izstopu iz kadra neoporečnega ! ve

denja in ponašanja; '"'•'' 
f) da niso bili nikdar v preiskavi niti obsojeni za-

umazana dejanja, kar dokažejo s potrdilom pristojnega-
'• oblastva; < 

-•g) da so, Če lé možno, neoženjeni ali vdoyct brez, 
' otrok ali sodno ločeni od žene in brez otrok; 

h) da se pismeno zavežejo, da bodo služili najmanf; 
tri leta pri onih edinicah obmejne čete in na oniji kra-
jih, kjer bo to shižhena potreba zahtevala; , • j -.' 

i) da opravijo predpisani izpit*za čin,j V батеИЦ^ј?. 
sprejemajo v obmejno Četo go jpdredbl^ čleiia .33- 1JS 
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Podčastniki iz točke 2. se sprejemajo za aktivne 
graničarske podčastnike po potrebi, s činom, ki so ga 
imeli v kadru, če je praznih mest po formaciji, in v mejah 
proračuna. Ce pa ni možnosti in potrebe, da bi bili spre
jeti za aktivne graničarske podčastnike s činom, k i so ga 
imeli v kadru, ali če n e opravijo izpita po točki i), se 
sinejo sprejeti, če na to pristanejo, tudi z nižjim činom 
a h za redove-graničarje. 

• Sprejemanje takih podčastnikov vrši komandant ob
mejne čete; 
_ -3. z graničarji, ki napredujejo med službo v kaplar-
jey črn.in v podčastniške čine po odredbah tega zakona. 

c) Z redoyi-granicarji. 

Člen 28.' 

Obmejna četa se dopolnjuje z graničarji-redovi izmed 
prostovoljcev. 

_ Kandidat za sprejem v obmejno četo mora izpolnje
vati te-le pogoje: 

1\ d a j e državljan kraljevine Jugoslavije; 
^ .2.. da je odslužil obvezni rok službe v stalnem kadru 

pri . glavnih vrstah vojske in prvenstveno pr i pehoti, kar 
dokaže z vojaško listino; 

3. d a je telesno in duševno popolnoma zdrav in spo
soben za službo g r a n i č a r a ob. mirnem in vojnem Času 
povsem po predpisih, k i veljajo za vojake stalnega kadra, 
k a r se ugotavlja s specialnim ' zdravniškim preg ledom; 

4. d a je bil med službovanjem v stalnem kadru .ka
kor tudi po. odsluženju roka do prijave za sprejem v 
obmejno četo neoporečnega vedenja in ponašanja; da 
n i bil n ikdar v preiskavi niti obsojen zaradi umazanih 
dejanj, kar dokaže a potrdilom pristojnega .oblastva; 

5. d a je pismen; •' '.•' 
; 6. da, i l i , starejši od 30; let, kar dokaže z; izpiskom 

iz rojstne, knjige,'z vojaško listino ali1 s potrdilom' občin
skega oblastva; • .; 

• , 7;. da. je >po možnosti neoženjen a l i : vdovec brez 
otrok aji sodno ločen od žene in brez otrok; 

, 8,, da s e pismeno zaveže, da bo služil p r i obmejni 
Ceti kot graničarski pr ipravnik najmanj tri leta, pr i onih 
edinicah ш na" onih krajih, kjer -to s lužbena potreba 
zahteva,, i n da. izjav^, da pristaja na vse odredbe zakona 
o obmejni jSeti i n , o d r e d b e dotičnih uredb in predpisov, 
k i izhajajo iz tega zakona. 

Pryenstyo za sprejem imajo neoženjeni. -
Vsi o m , r k i izpolnjujejo, gornje pogoje, se sprejemajo 

za graničarske pr ipravnike in morajo dovršiti graničar
sko pr ipravniško šolo. Pr ipravnik, ki dovrši - to šolo 
uspešno, in , k i je po t reh letih pr ipravniške službe p r i 
obmejni četi ocenjen za izobraženega in sposobnega za 
gràniSatskp službo, se prevede za graničarja, pf ipravnik 
pä, k i tè-šole ne dovrši uspešno ali ki po treh letih pr i 
pravniške službe ni ocenjen za sposobnega za graničar
sko službo, se iz službe, odpusti. 

•i •• ' •'••• Č l e n 2 9 . 

• •';;. gittžba pri obmejni četi, traja obvezno tri, leta. Ta 
fpkse zove obvezni rok. ,-.'.•, 
,*,'-j-0|>r .ystppii y obmejno četo še odda pismena zaveza. 
,' ' * Éiiór želi po, preteku obveznega triletnega roka še 

ÌJ$$ $$№ PH- pbméihi' Seti, ла ponovnih, rokih in iz-
ЕШфро^оЈје poslednjega odstavka člena 28. tega za-
Aûfiaj шт& ц> gisjneno izjaviti, -

• • • 4 2 5 

Ponovni rok se računi o d . d n e , ko poteče obvezni 
rok, odnosno predhodni odobreni ponovni rok. 

Ponovni rokovi so štirje: L, II., I I I . in IV. Prvi trije 
trajajo vsak po tr i leta, IV. je pa neomejen, vendar ne 
sme bit i 'krajš i od treh let. Prvi ponovni rok se pričenja 
z dnem prevedbe graničarskega pr ipravnika za grani
čarja. 

Za odobritev, da ostane na vsakem ponovnih rokov, 
so potrebne priporočljive ocene za poslednji dve kole
darski leti, dalje, da ni v redni sodni preiskavi ali yobče 
pod sojenjem in istotako, da ni niti v predhodni kazen
ski preiskavi, za kazniva dejanja, ki imajo za posledico 
kazen, večjo od šest mesecev zapora. 

P o zvršetku 12 let službe na ponovnih rokih pr i ob
mejni četi n i t r e b a več dajati p ismene zaveze. Toda kdor 
po dovršenem 12. letu službe na ponovnih rokih ne želi 
več služiti p r i obmejni četi, mora zaprositi dva meseca 
p r e d nameravanim izstopom iz službe za odpust, ki se 
mu mora uvažiti: •'"*•• '-

Izjave*— prošnje, da ostane nà naslednjem rokiu se 
vlagajo po redni poti . " '• ''"'[) " -v ' • '. 

Podčastnikom iz kadra, prevedenim v obmejno' cefo 
po členu 27. tega zakona, se računijo z a odrejanje"grani
čarskega roka vsa leta na ponovnih. rokih, v kadru, ka
kor so jih p r e b ü i v obmejni geti.. 

. D a ostanejo n a rokih,, odobriije pjpdčaštnjkoro, ka
plar jem in redovom-graničarjem komandant obmejne 
Č e t e . , . ' , . ; ' ' , . "' '• '•' ' j - ' ' ' ' •''•' 

Podčastnik, kaplar % rédov-granigar,* ki,".s.e'' m u 
odobri, dà 4ostane na ponovnem roku, mora odslužiti 
predpisani čas na dotičnem гокц.' 

Ce je vojska v mobilnem ali vojnem stanju, se iz
stop iz službe ne more odobriti . ' 

•.•'••«••' -''-i ••--'i -i Ma' ' ' ''-i'-. ; i ^ " L ' . . . . * ' . / f » - ? ! Л ; Ч . \ i ' . i , ; 0 ' . - i ' ' ' .: . 

_•••_'• •••.:.. ; ^ .-'-';r;0№b!-BOi;4 • •'* х-у»;?*. y •-. . 
Graničarj i 'smejo po izjavljèflr2elji---l^pró§n'ià izsto

piti iz obmejne čete : 
a) če odslužijo,svoj obvezni ali ponovni rök službe; 
b) če dobe mestò civilnega uslužbenca po odredbala 

zakona o uradnikih. V tem ps imeru smejo' izstopiti tudi 
p r e d odsluženim obveznim, odnosno ponovnim rokom; 

c) če postanejo edini hranitelj i nesposobnih zad ru-
garjev, ako tako stanje zadruge h i obstojalo, p r e d e n so 
stopili v službo p r i obmejni četi,, in vobče, Že'zahtevajo 

. posebno težke osebne in, rodbinske razmere njih izstop 
p r e d odsluženjem obveznega roka. 

Graničarji, k i izstopijo iz službe po odnedbah točk 
a) in c) tega člena, izgube pravico do osebne pokojnine, 
če so pridobili p o l e t i h službe :pravico do nje, in se iz-
npva ine smejo vefc sprejeti y službo, obmejne čete. - -

Odlok o izstopu izda komandant obmejne čete. '." 

Člen 31. '•hu'-

Graničarji se o d p u š č a j o č i službe, p r i oorkëjni' četT 
tud i p r e d odsluženjeni obvëzilega/ o^npsno ' . ponovnega 
rota. • • • • • . . • - . ;:••••• ••>.:• i-. •••-•!• •.. - . • ' • « . * r = 

' • ' • • . • > • • • • • : . ; . , , _ . . • , . . . . . . . , J ( , . . . . 

• 1 . G r a n i č a r s k i , p r i p r ^ à ' y h î k ; •.••,<.»• 
a ) Ш-fctelesnö alf duševno^.nèspbsóMn,ža graničar

sko službo ali je vobče s ì a b m ^ m ò ^ ^ . - ' l a s t n ó s t i ; , " : • • . ; 
b j če pokaže slab uspéh v 'gramîterskï pr ipravniški 

šoli po |os l6dn]em;ods tavku. č > n £ . 3 8 , : f e ^ . zakona:, ,: 

c) če v t r e h letjh pr ipravniške ^ s l u ž b e ^ ocenjen А& 
sposobnega za graničarsko službo. ^ , ^ , , ^ , , . J ,;., ::"/{i:/..' 

KR" 
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2. G r a n i c a r ( k a p l a r in r e d o v ) : 
a) če postane telesno ali duševno nesposoben za 

graničarsko službo in ni izpolnil pogoja za pridobitev 
pravice do osebne pokojnine po odredbah tega zakona; 

b) če se po svoji krivdi namerno onesposobi za 
službo; 

c) če po odsluženju obveznega, odnosno ponovnega 
roka ne izjavi v roku, določenem po členu 29. tega za
kona, želje, da bj ostal na prihodnjem ponovnem roku, 
aH če se mu ta ne odobri; 

' č) če dobi poslednji dve koledarski leti nepriporoč
ljive ocene; " ' ' " . , ' 

d) če zbog onečaščujočih dejanj, slabega vedenja, 
nebrižnosti v službi, slabih navad in občega načina živ
ljenja škoduje interesom službe in ugledu obmejne čete 
in se za ta kazniva dejanja kaznuje sodno, neglede na 
velikost kazni, ali disciplinski v enem koledarskem letu 
na enkrat aH v več kratih z zaporom ali priporom 
60 dni; 

e) če boluje neprekinjeno šest mesecev-ali če bo
luje v dveh zaporednih Časovnih letih več kot devet me
secev in ne ozdravi, pa ni izpolnil pogoja za pridobitev 
pravice do osebne pokojnine; 

f) če izgubi čin po predpisih člena 62, zakona o 
ustroju vojske in mornarice; 

g) če se oženi brez pristojne odobritve. 
Nesposobnost granlčarjeva po tgčki a) in b) se ugo

tavlja s specialnim zdravniškim pregledom. 
Graničarji kaplani in redovi, odpuščeni iz.službe po 

odredbah tega člena, se v službo obmejne Sete ne morejo 
več. vrniti. Z odpustom iz službe izgube tudi pravico do 
pokojnine, razen onih, ki so navedeni pod a) in' e). 

3. Graničar sk i p o d č a s t n i k : 
a) po odsluženju ponovnega roka, če v predpisanem 

roku ne izjavi želje po členu 29. tega zakona, da bi ostal 
ua prihodnjem ponovnem roku, ali če se mu ta ne odobri; 

b) če se po svoji krivdi namerno oneepoeobi ža 
službo, kar ee ugotavlja • specialnim zdravniškim pre
gledom; 

c) če se onesposobi za službo po svoji krivdi, toda 
ne namerno, in ni Izpolnil pogoja za pridobitev pravice 
do osebne pokojnine; / 

č) Č© boluje neprekinjeno eno leto dni aH če boluje 
v dveh zaporednih časovnih letih več kot 15 mesecev in 
ne ozdravi ali če Je pri specialnem zdravniškem pre
gledu ocenjen in po pristojnih organih proglašen za 
stalno nesposobnega in =ni izpolnil pogoja j?a pridobitev 
pravice do osebne pokojnine; 

đ) бе ?ma aa dve zaporedni koledarski leti aH skupaj 
2a štiri leta svoje podčastniške službe pri obmejni četi 
nepriporočljive ocene; 

e) če zbog slabega vedenja, nebrižnosti v službi, 
slabih navad in občega načina življenja škoduje intere-
воед10>Јпејце čete aH škodi podčastniškemu dostojanstvu 
Inr.âjdédu, pa se za taka kazniva dejanja kaznuje sodno 
ali disciplinski z zaporom aH priporom 60 dni v enem 
koledarskem letu naenkrat ali v več kratih in njegovi 
predstojni atarpajna po dejanju, zeradt katerega :je kazno
van, po vedenju in opravljanju službe spoznajo, d» je 
njegovo nadaljnje bivanje pri obmejni četi Škodljivo za 
red in disciplino v četi. Tak podčastnik se takoj odpusti 
Iz službe; 

,.:-fY*če fxeniHi čfn po. nrpdpisù člena 80. zakona o 
ustroju vojske in mornarieej 

g) če se oženi brez pristojne odobritve. 
Podčastniki se odpuščajo iz obmejne čete po točkah 

b), c), č), d), e), t) in g) neglede na njih zaveze. 
Graničarski podčastnik, odpuščen iz službe po točkah 

a), b), d), e), {) in g) tega člena zakona, izgubi z odpu* 
stom tudi pravico do pokojnine. ., 

Odpuščanje graničarskih podčastnikov vrši koman
dant obmejne čete po predlogu pristojnih starešin. 

PETI DEL. 

Čini in napredovanje pri obmejni žoti. 

С1ед 32. 
Starešinski čini pri obmejni četi so ti-le: 
1. graničarski kaplar, 
2. graničarski podnarednik, 
3. graničarski narednik, 
4. graničarski narednik-vodnik III., II. in I. razreda. 

Člen 33. 
Za napredovanje v starešinske čine pri obmejni četi 

veljajo ti-le pogoji: 
a) OMSi: 

1. da ima priporočljive ocene za poslednji dve fcole-
dareki leti; 

2* da tedaj, ko pridobi pravico do napredovanja, ni 
v redni sodni preiskavi ali pod sojenjem vobče, istotakp 
da ni v predhodni kazenski preiskavi za kazniva dejanja, 
ki imajo za posledico kazen, višjo od dveh let; 

3, da v poslednjem koledarskem letu, od dne, ko j» 
postala razsodba izvršna, ni bil sodno kaznovan. 

b) Posebni: 
1. Za graničarskega kaplarjai'da je uepeïno dovršil 

graničarsko pripravniško šolo; da je presiužil kot redov« 
graničar najmanj šest mesecev pri edinicah obmejne Bet» 
In da je ocenjen za izobraženega in sposobnega aa pove
ljevanje obmejni straži. 

2, Za graničarskega podnaredmka: da je presiužil 
najmanj leto dni. kot graničarski kaplar; dà je uspešno 
poveljeval obmejni straži in da je uspešno dovršil šolo' 
pri komandi za podčastnike ali, če te ni, da je opravil' 

: predpisani Izpit za čin graničarskega pòdnarednika. 
3. Za graničarskega narednika: da Je preelužjl v" 

podnaredniškem Činu najmanj tri leta, da je od teh naj
manj leto dni vršil dolžnost komandirja obmejne straže 
in opravil predpisani izpit za čin graničarskega na
rednika. ' , . . • ' . ' v ' .' 

4, Za graničarskega narednika-vodnlka:.' : , 
a); .HI. razreda; da je presiužil na ustreznih pole» 

žajih v öinu graničarskega narednika uspeino immani;, 
šest let in je ocenjen, da ima izobrazbo in sposobnosti.?»! 
upravljanje in poveljevanje vodu;. 

; b) II. razreda; da je uspešno, presiužil najmanj tri. 
' leta na ustreznih položajih v činu narednika-vodnika 
' III. razreda in da je ocenjen, da ima izobrazbo in spo
dobnosti za upravljanje ìn poveljevanje straži, rno&ejši 
, od voda; 

c) I. razreda: da je uspešno presiužil najmanj tri 
leta na ustreznih položajih y činu narednika-vodnika. 
IT. razreda in da je ocenjen, da Ima Izobrazbo in sposon* 

jüosti m samostojno in zanesljivo poveljevanje id, noraY4; 
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ljanje graničarske službe in za samostojno voditev admi
nistracije čete. 

Pravila in programe za opravljanje izpitov pred
pisuje minister za vojsko in mornarico. 

Predpisani izpiti za poedine čine se smejo opravljati 
vsega skupaj trikrat. 

/ Člen 34. 
Povišanje v kaplarski čin in v podčastniške čine vrši 

komandant obmejne čete po predlogu predstojnih starešin. 
Koliko oseb se sme vsako leto povišati v kaplarski 

in v podčastniške čine, odreja minister za vojsko in 
mornarico po predlogu komandanta obmejne čete in v 
mejah formacije in proračuna. 

Člen 35. 

Za napredovanja aktivnih častnikov, aktivnih voja
ških uradnikov in aktivnih podčastnikov vrst vojske na 
službi pri obmejni četi, kakor tudi rezervnih častnikov, 
uporabljenih pri obmejni Četi za službe aktivnih častni
kov, veljajo odredbe zakona o ustroju vojske in morna
rice. Razen tega je uporabljati nanje vse odredbe istega 
zakona tudi glede službe, ranga, ocenjanja, odsotstvo-
vanja in bolovanja, ženitve, pokojnine, qstavke in izgu
be čina 

SESTI DEL. 

Pouk, nagrade, žonltev. 

t. Člen 36. 

Izvajanje pouka pri obmejni četi in otvarjanje grani
čarskih šol in tečajev se predpisuje s kraljevo uredbo. 

Pouk se vrši po načrtu in programu, ki ga pred
pisuje minister za vojsko in mornarico po predlogu ko
mandanta obmejne čete. 

Člen 37. 

.. Nagrade, pohvale in odlikovanja se podeljujejo po 
uredbi o podeljevanju nagrad pri obmejni četi, ki jo 
predpisuje kralj na predlog ministra za vojsko in 
mornarico. 

Kot ovaditelji in zalotitelji tihotapstva imajo grani-
čarji pravico do nagrade po carinskem zakonu. 

člen 38. 

Zenitev rezervnih častnikov, uporabljanih za službe 
aktivnih častnikov pri obmejni četi, se vrši po uredbi, 
ki velja za aktivne Častnike.* 

Ženitev graničarskih podčastnikov, kaplarjev in 
redovov-graničarjev se ureja s, kraljevo uredbo, in to 
tako, da skupni odstotek oženjenih graničarjev ne sme 
presegati 30% formacijskega stanja graničarjev (pod
častnikov, kaplarjev in redovov). 

SEDMI DEK. 

Prejemki, 

Člen 89. 

ftMvnï: «asfoiikì, vojaški uradniki ïn podčastniki 
vTBt vojske y službi p_ri obmejni četi imajo prejemke pq 

zakonu o ustroju vojske in mornarice in po ostalih zakon
skih predpisih, kakor aktivni častniki, vojaški uradniki 
in podčastniki vobče, razen tega pa še doklade: na službo 
pri obmejni četi in za obhod svojih edinic DO tem zakonu. 

Člen 40. 

Rezervni častniki, ki se uporabljajo in dokler se 
uporabljajo za službe aktivnih častnikov pri obmejni četi, 
imajo po odredbah zakona o ustroju vojske in mornarice, 
kakor aktivni častniki: plačo, doklado za slugo in drva 
in doklado za lastnega konja, če jim ta pripada; nimajo 
pa pravice do položajne doklade in do specialne vojaške 
doklade. Razen tega imajo pravico do osebne in rodbin
ske draginjske doklade, kakor aktivni častniki ustrez
nega čina, in doklado na službo pri obmejni četi po 
odredbah tega zakona. 

Člen 41. 

Pogodbeni uradniki in ostali civilni uslužbenci v 
službi pri obmejni četi imajo prejemke po odredbah 
zakona o, uradnikih in členih 287., 288. in 289. zakona o 
ustroju vojske in mornarice 

Člen 42. : 

Vsi aktivni častniki in aktivni vojaški uradniki in 
rezervni častniki, uporabljani za službe aktivnih častni
kov po edinicah obmejne čete, imajo >doklado na elužbo 
pri obmejni četi« za dejanski*pri njej prebita leta službe, 
neglede na čin, v mesečnem znesku, in sicer: 

1. do vštetih 5 let službe . . . . . . 900-— Din 
2. po dovršenih 5 do vštetih 10 let službe 120— „ 
3. po dovršenih 10 do vštetih 20 let službe . J50-— „ 
4. po dovršenih 20 let službe . . . • . 18Ò-— w 

, Člen 43. 
Komandantu obmejne čete pripada doklada na 

službo pri obmejni četi po 200 dinarjev na mesec. 
Komandant obmejne čete nima. pravice do. doklade 

po členu 42. tega zakona. 

Rezervnim častnikom tečejo ob nastopu službe pre
jemki od prvega prihodnjega meseca, ob odpustu ali 
izstopu iz službe pa jim tečejo ptejemki do kbnca mese
ca, v katerem jih razrešijo. 

Periodični zviški plač se jim odrejajo po času, k! so 
ga prebili v dotičnem činu, računši od dne vstopa v 
obmejno četo. 

Člen 45. 

Komandantu obmejne čete, komandantom odsekov, 
komandantom pododsekov in ostalim častnikom obmejne 
čete pripadajo, kadar vrše obhode in preglede edinic 
obmejne čete, odnosno kadar spremljajo svoje koman-r 
dante, povračila potnih stroškov in dnevnice za službeno 
potovanje po zakonu o tem, ki velja za ostale častnike 
in vojaške uradnike. 

Člen 46. 

Komandirjem Bet in vodnikom, po potrebi pa tudi 
ostalim starešinam obmejne čete se sme namesto povra
čila £o predhodnem členu odrediti za dnevnice in povra-
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čila potnih stroškov za (redne in izredne) obhode svojih 
edinic povprečna mesečna doklada. 

To doklado dobivajo na koncu meseca. Nimajo pa 
do nje pravice: 

1. če v tem mesecu niso izvršili predpisanih obho
dov svoje edinice; 

2. za čas, ki so ga prebili na bolovanju ali odsotstvu 
ali zdravljenju v bolnici, če je pa zdravljenje v bolnici 
posledica zadobljenih ran, pokvar ali poškodb v službi 
ali po povodu službenega posla, jim ta doklada za ta 
čas pripada-

Člen 47. , 
Povprečno mesečno doklado po členu 46. tega za

kona odreja predeednik ministrskega sveta po predlogu 
ministra za vojsko in mornarico in upoštevaje določeno 
Število obveznih obhodov, čas trajanja vsakega obhoda 
in obstoječe življenjske razmere, napore in težave v služ
bi na poedinih delih meje. 

Člen 48. . 

Vsakemu graničarju, podčastniku,, kaplarju in red.u-
vu pripadajb od države: . • 

1. plača z dokladami; 
2. orožje, orožni pribor in ostala bojna oprema; 
5. obleka, obutev in ostala ekonomska in materialna 

oprema; 
4 kurjava, razsvetljava in posteljnina; 
5. stanovanje. 

Člen 49. 
Vsak graničar-konjik dobiva za Izvrševanje svoje 

službe od države jezdnega konja z opravo. 
Graničar,4 Tri to želi, sme nabaviti ob svojem strošku 

predpisnega jezdnega konja za opravljanje službe, če 
mu to odobri komandant obmejne čete. V tem primeru 
prejema od države za svojega konja: jezdni pribor in 
opravo, podkov, nastanitev, krmo in odeje, za čuvanje 
konja pa v denarju po 50 dinarjev na mesec. Če ti konji 
bol u jejo, imajo od države brezplačno zdravljenje v živin
skih bolnicah in zunaj njih. 

Člen 50. 

Mesečne plače in osebna draginjskS doklada grani
ca rja so te-le: 

an 

Narednik-vodnik I. razreda 720 

Narednik-vodnik П. razreda 

Narednik-vodnik IIL razreda 

Narednik 

Podnarednik 

Kaplar . . . 

Redov .. 

760800840 

30C 640680720 

Plaie s perio
dičnimi zvtikl 

200220 — 

480 520560600 

360400440480 

28C 300 320 840 

220 240 260 280 

880 925 

Osebna 
draglnfiko 

doklada 

L II. III. 

dragbilfkl 
razred 

775 

875726650 

825 675625 

775 

360 726 

675 

67fi 

625 

575 

525 

626475450 

600 

550 

500 

Člen 51. 

Periodični zviški plač se dobivajo po vsakih treh 
letih efektivne službe, prebite v dotičnem činu pri ob
mejni četi, in se odrejajo po službeni dolžnosti. 

Člen 52. 

V prvi draginjski razred spadajo Beograd z Zemu
nom, Zagreb, Ljubljana, Novi Sad, Sarajevo, Split, Sušak, 
Skoplje, Niš, Cetinje in Banjaluka. 

V drugi draginjski razred spadajo vsi kraji, kjer ima 
svoj sedež sresko načelstvo. 

V tretji draginjski razred spadajo vsi ostali kraji. 

Člen 53. 

Graničarski pripravniki imajo za prejemke samo 
mesečno plačo brez drugih doklad v znesku, in sicer:. 

v I. draginjskem razredu . . . . . . 570'—Din 
v II. draginjskem. razredu . . . . . 520*— „ 
v III. draginjskem razredu 475*— ,„ 
Pri prevedbi za redove-graničarje dobivajo plačo in 

osebne draginjske doklade po členu 50. tega ; zakona. 
Za odmero doklade na službo po členu 55. se jim čas, ki 
so ga prebili v pripravniški ' službi pri obmejni četi, 
računi. * ' ' ' . ' 

Člen 54. 
Podčastniki iz kadra, poslani začasno na službo pri 

obmejni četi, prejemajo,' dokler so v tej službi, plačo po 
odredbah zakona o ustroju vojske, in. mornarice, osebne 
draginjske doklade pa po členu 50. tega zakona. Kaplani, 
in redovi prejemajo plačo, kakor graničarski pripravniki, 
po členu 53. tega zakona. 

Člen 55. 
Vsem graničarjem pripada doklada na službo pri 

obmejni četi za leta službe, odslužena pri njej, neglede 
na čin, v mesečnem znesku, in sicer: 

1. do vštetih pet let službe . . . . . . 45*— Din 
2. pò dovršenih 5 do vštetih 10 let službo 60-— „ 
3. po dovršenih 10 do vštetih 20 let službe 75*— „ 
4. po dovršenih 20 let službe . . . . . 90--r- „ 
Ta doklada pripada tudi podčastnikom, kaplarjem 

in redovom stalnega kadra, dokler so v službi pri obmej
ni četi; znesek doklade pa se odreja skladno s točkami 
1., 2., 3. in 4. tega člena po letih službe, prebitih v stal
nem kadru, kakor da so jih prebili pri'obmejni četi. 

Graničarski pripravniki do té đoklade nimajo 
pravice. 

Člen 56. 
Če se pošljejo k edinicam obmejne čete po potrebi; 

obvezniki iz rezerve (podčastniki, kaplarji in redovi), jim 
odreja prejemke predsednik ministrskega sveta po pred
logu minietra za vojsko in mornarico» 

člen 57. -

Rodbinska draginjska doklada za ženo in za vsakega 
zakonskega ali pozakonjenega otroka graničar ja znaša 
po 150*— Din na mesec. . ' 

Graničarski'pripravniki nimajo pravice do rodbinske 
draginjske doklade. / 

Vsak kaplar in redov-graničar ima pravico do rod
binske doklade največ za dva člana, graničarski pod
častnik pà največza tri člane iodbiaè^ • ' 
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Člen 58. 
Draginjske doklade po členu. 50. tega zakona se 

smejo po potrebi zviševati in zniževati. To se predpisuje 
z uredbo predsednika ministrskega sveta na predlog 
ministra za vojsko in mornarico. 

Glede pridobivanja in izgube pravice do osebne in 
rodbinske draginjske doklade velja za vse graničar je 
uredba o. draginjskih dokladah civilnih državnih usluž
bencev. 

Člen 59. 
Oženjenim graničarskim podčastnikom, katerih rod

bine žive z njimi v istem kraju, lahko odobri minister 
za vojsko in mornarico po 6 kubičnih metrov drv na leto 
v naravi ali v denarju. Ta količina drv se sme odobriti 
tudi onim oženjenim graničarskim podčastnikom, ki so 
pp zakoniti poti ločeni od žene, če imajo vsaj enega 
zakonskega otroka v svoji oskrbi, kakor tudi podčast
nikom vdovcem, če imajo zakonske otroke, za katere 
prejemajo rodbinsko draginjsko doklado. 

, • Člen 60. 

Oženjeni podčastniki smejo z odobritvijo koman
danta obmejne čete stanovati z rodbino v vojaško-držav-
nih zgradbah. Velikost najemnine, način plačevanja in . 
vse podrobnejše odredbe po tem predpisuje minister za 
vojsko in mornarico. 

Člen 61. 
Graničarskim podčastnikom vobče in kaplar jem nad 

10 let graničarske službe pripada na leto po 20 dni od-
sotstva, vsem'ostalim graničarjem pa po 15 dni. Za ta 
čas prejemajo vse svoje redne prejemke. 

Podčastnik,.kaplar in redov-graničar, ki je na čuva
nju ali bolovanju dalj od dveh mesecev skupaj v enem .< 
letu, nima v tem letu pravice do odsotstva po prvem 
oüstävkü tega člena. 

Člen 62. 
Prejemki tečejo graničarjem od prvega dnë prihod

njega meseca po nastopu dolžnosti, prestanejo pa teči ob 
koncu meseca, v katerem je dotični graničar razrešen, 
odnosno ob koncu meseca, v katerem je umrl. 

», Ob povišanju v kaplarjev čin in v podčastniške čine 
kakor tudi, ko dobe periodične zviške, teko prejemki 
od prvega prihodnjega meseca. 

Ce se. graničar premesti in. če vpliva premestitev na 
velikost osebne draginjske doklnde glede na izpremembo 
službenega kraja, pripada graničarju nova doklada od 
prvega dne prihodnjega meseca, ko je bil razrešen od . 
dotedanje dolžnosti,' ' 

Rodbinska dokìada pripada graničar jn od • prvega -
dne prihodnjega meseca, ko je izpolnil pogoje, ki mu 
dajejo pravico do-te doklade. 

Člen 63. . '. 
Graničar, ki dobi , 9la'bo — nepriporočljivo oceno, 

izgubi" za prihodnji periodični zvišek, ki mu pripada po 
členu 50. tega zakona, eno celo leto. 

Člen 64. ' 

Če se uvede zoper graničar ja kazenska preiskava 
aaradi zločinstva ali zaradi drugega pnečaščujočega deja
nja. äii'vobSe zaradi sóanó kaznivega dejanja, se' mu 
Ustavì.od dhet kòjjè d e a n ' s redno kazensko preiskavo, 

kretanje po periodičnih zviških, dokler se o njegovem 
dejanju dokončno ne razsodi. 

Če.se graničar, zoper katerega se vodi kazensko po
stopanje, s sodno razsodbo kaznuje, se podaljša po prvem 
odstavku tega člena ustavljeno kretanje po periodičnih 
zviških za ves čas, dokler traja dejansko vzdrževanje 
kazni po sodni obsodbi. 

Če se graničar, zoper katerega se vodi kazensko po
stopanje, s sodno razsodbo krivde oprosti, se mu vrne 
pravica, da se mu vračuni čas, ko mu je bilo kretanje 
po prvem odstavku začasno ustavljeno, in se mu perio
dični zvišek naknadno odredi in izplača od dne, ko je 
imel po odredbah tega zakona pravico do zviška. 

Člen 65. : 
Graničr.iju prestanejo teči prejemki/določeni s tem 

zakonom, v teh-le primerih: 
1. če umre; . . 
2. če je odpuščen iz službe; .-• • ' 
3. če se svojevoljno iz službe oddalji, od4ne, ko je 

službo zapustil; 
4. če je na pobegu, od dne, ko je pobeg izvršil; 
5. če je na ffdsotstvu preko odsotstva po členu 61. 

tega zakona. 
Člen 66.; .. • 

Graničarju se prejemki ustavljajo, odnosno^znižajo v 
teh-le primer ih: ' • ' > 

1. Če je dejan v redno kazensko preiskavo, odnosno 
v pripor zaradi kaznivega dejanja, ki. ima za posledico 
povračilo škode državi. V tem' primeru prejema neože
njeni graničar 25% celotnih svojih denarnih .prejemkov, 
oženjeni pa vso rodbinsko draginjsko doklàdo, 50,« 
celotnih svojih denarnih prejemkov in dr.va. Ostanek se 
ustavi zaradi ; povračila škode. . . . , - . . . . - . 

2. Prejemki-, po točki l./.se izdajajo tudi ;vsakenm 
onemu graničarju, ki je v redni .kazenski preiskavi .ali 
vobče pod sojenjem zaradi zločinstva ali za druga oné-
čaščujoČa in vobče za sodno kazniva dejanja, to pa samo, 
če je zaradi izvršenega kaznivega dejanja dejan v pripor. 

Po točkah 1. in 2. tega člena zadržani prejemki se 
dotiČnemu graničarju izplačajo: če se proti njému s 
pristojno odločbo preiskava ustavi, če se s sodno raz
sodbo kot nekriv oprosti ali če je puščen izpod sojenja 
ali če se dejanje amnestira in graničar ne odgovarja 
in ni obsojen na povračilo škode. 

Če je graničar v redni kazenski preiskavi ali pod 
sojenjem, todл za, izvršena dejanja ni dejan v pripor in 
vrši službo, in če ne odgovarja za povračilo škode, pre
jema vse svoje redne prejemke do sodne razsodbe. 

3. Za čas, ko vzdržuje zaporno kazen po sodni ali 
disciplinski kazni. 

V tem primeru gre vzdrževanje kaznovanega grani
čar ja (hrana in nastanitev) v breme države. Zapor pre
staja pri najbližji.vojaški komandi, hrano pä dobiva po 
predpisih, ki veljajo za podčastnike, kâplârje- in vojake 
stalnega ; kadra, če so v zaporu. Neoženjeni grapičai;, ire 
prejema za ta čas nikakršnih svojih рт ejemkovV oženfeni 
pà dobivat vso rodbinsko doklado, 50% svojih osebnih 
denarnih-prejemkov in pripadajočo količino drv. Ostanek 
se pridrži-za povračilo škode, če je zanjo odgovoren in 
na povračilo obsojen; б^ pa ni odgovoren,za povračilo 
škode in na povračilo1 ni obsojen; se -ižroče Ustavlje
ni pfejetaki blagajni rëniontno-Koniorsftëga fonda,' če 
vzdržuje'zaporno kazen po sodni obsodbi, če. pa vzdihuje 
kazen'disciplinskega zapora, se'poìlìjéió ustavljeni pre
jemki kot dohodek uradniškemu ̂ pokojninskemu skìà'du. 
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Člen 67. 

Za državne terjatve se sme postaviti graničarju pre
poved po administrativni poti-do višine 50% vseh denar
nih osebnih aktivnih in do 30% pokojninskih prejemkov. 

Za privatne terjatve se sme postaviti aktivnemu ali 
upokojenemu graničarju prepoved na eno tretjino nje
govih prejemkov, razen osebne in rodbinske draginjske 
doklade in doklade za drva, in sicer po sodni poti ali z 
njegovo privolitvijo, če tega in kolikor tega zakon o 
zavarovanju ne predpisuje drugače. 

Člen 68. 

Rezervni častniki, ki se uporabljajo za službe aktiv
nih častnikov pri obmejni četi, imajo brezplačno: zdra
vila, predpisana po vojaški farmakopeji, in zdravljenje 
za sebe, če bolujejo doma. Do tega imajo pravico tudi 
oženjeni graničarji, če se zbog stanja in značaja bolezni 
ali ob nedostatku praznih mest v vojaških bolnicah ne 
morejo v teh zdraviti. 

Rezervni častniki v službi pri obmejni četi in granir 
carji imajo v vojaških bolnicah brezplačno nastanitev, 
zdravila in nego — zdravljenje. Hrano med zdravljenjem 
v bolnici plačujejo iz svojih prejemkov v znesku, ki ga 
odredi minister za vojsko in mornarico. 

Pravico do brezplačne nastanitve, zdravil in zdrav
ljenja v vojaških bolnicah imajo tudi rodbine oženjenih 
rezervnih častnikov in oženjenih graničarjev, če se mo
rajo zdraviti zaradi operacije in značaja bolezni v voja
ških bolnicah. Hrano plačujejo v znesku, ki ga določi 
minister za vojsko in mornarico. 

K rodbini se štejejo zakonska žena in otroci. 
V krajih, kjer ni vojaških bolnic, se zdrave rezervni 

častniki in graničarji ter njih rodbine v javnih bolnicah 
ob državnem strošku po odredbah zakona o uradnikih. 

Če je poslan rezervni častnik ali graničar v vojaško 
bolnico na zdravljenje za rane, pokvare ali poškodbe, za-
dobljene v službi ali po povodu službenega posla brez 
lastne krivde, gre prehrana v breme države. 

Člen 69. 

Rezervni častniki, uporabljani za službe aktivnin 
častnikov pri obmejni četi, in graničarji kakor tudi njih 
rodbinski člani imajo brezplačno nastanitev v onih ko
pališčih, sanatorijih in klimatskih krajih, kjer obstoje 
vojaško-državne zgradbe, določene v te namene, in ob 
pogojih, ki jih predpiše minister za vojsko in mornarico. 

Člen 70. 

Rezervni častniki, uporabljani za službe aktivnih 
častnikov pri obmejni četi in graničarji, ki zadobe med 
službo brez lastne krivde rano, pokvaro ali poškodbo, 
kakor tudi oni, ki obolé zaradi naporov v službi, imajo 
pravico do denarne podpore za zdravljenje v kopališčih 
in klimatskih krajih. Ta podpora se zagotavlja vsako 
leto s proračunom, njeno višino v mejah vsot, odobrenih 
s proračunom, kakor tudi pogoje, ob katerih se daje, pa 
predpisuje minister za vojsko in mornarico. 

Vse osebe iz prvega odstavka tega člena uživajo po
sebne ugodnosti za zdravljenje po vseh državnih in sa
moupravnih kopališčih, ob pogojih, ki jih sporazumno 
predpišeta minister za vojsko in mornarico in minister 
za socialno goUtiko jn narodno zdjavje, 

Člen 71. 

Graničar, ki ob izvrševanju službe pri obmejni četi 
oboli, sme bolovati brez presledka, in sicer: graničarski 
podčastnik eno leto dni ali skupaj 15 mesecev v dveh 
zaporednih časovnih letih, graničarski kaplar in redov 
šest mesecev v enem ali skupaj 9 mesecev v dveh zapo
rednih časovnih letih; za ta čas obdrži sve svoje dote-, 
danje prejemke. Če po tem roku ne ozdravi ali ni spo
soben za aktivno službo pri obmejni četi, kar se ugotav
lja s specialnim zdravniškim pregledom, se postopa z 
njim nadalje po odredbah členov 31., 77. in 78. tega , 
zakona 

Člen 72. 
Kaplarjem in redovom-graničarjem, ki potujejo služ

beno kot kurirji ali ko so poslani v pripravniško šolo ali 
na različne tečaje, dalje ko se prevedejo iz ene v drugo 
četo stalno ali začasno ali ko se te uporabijo s katerega
koli dela meje na drugem delu, se priznajo samo pre
vozni stroški na železnici ali ladji, brez kakršnegakoli 
drugega povračila. 

Podčastnikom-graničarjem pripadajo, kadarkoli po
tujejo službeno ali so premeščeni, ista povračila za poto
vanje in selitev, ki pripadajo podčastnikom vrst vojske 
po zakopu o tem. 

Člen 73. 
Če. potuje graničar kot priča po službeni dolžnosti in 

na poziv preiskovalnega ali sodnega oblastva, se mu pri
sodijo in plačajo stroški po predpisih dotičnih zakonov. 

• Člen 74. 
Kakšno oborožitev, kakšno bojno in materialno 

opremo in obleko po členu 48. tega zakona naj ima ob
mejna četa, se predpisuje s kraljevo uredbo. 

Kurjava, razsvetljava in posteljnina pripadajo gra
ničarom kakor vojakom stalnega kadra po predpisih 
ministra za vojsko in mornarico. .'.•,•• 

Graničarji stanujejo v zidanih zgradbah-stražarnicah' 
(karaulah), 

Stražarnice in druge zgradbe za komandirje čet in 
za vodnike kakor tudi za vse ostale potrebe (skladišča, 
staje, cisterne, vodnjaki itd.) ob meji se postavljajo ob 
državnem strošku in se smatrajo za državna poslopja. 
Isto velja tudi za ostale zradbe, ki so potrebne obmejni 
četi. , •' 

Člen 75. 
Hrane .graničarji ne dobivajo od države, ampak se 

hranijo iz svojih denarnih prejemkov. Drva za kuhanje 
jedil in kuhinjsko posodo si nabavljajo sami. Kuhinje 
in kuhinjsko opravo postavlja in nabavlja država, 

OSMI DEL. • . • , 

Pokojnine. 

Člen 76. 
Vsi podčastniki, kaplarji in redovi-granicarji lmajol: 

pravico do osebne pokojnine po pogojih tega zakona. •-> 
Upokojitev graničarjev vrši minister za vojsko in 

mornarico pd predlogu komandanta obmejne čete, 

/ Člen 77« 

Graničarski podčastnik, kaplar tn redov Izpolnjuj* 
pogoj za pridobitev pravice do osebne pokojnine, fee do* 
yjši getnajst let dobre graničarske sLužbež ki jih je de* 
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janski prebil kot graničar pri obmejni četi, in se sme 
upokojiti, in sicer: 

J. Po lastni prošnji, če se da njegova prošnja uva
žiti brez škode za interese službe. Ce pa ima dovrSenih 
80 let službe, priznane za pokojnino po odredbah tega 
Wtkona, ali če je dovršil 55 let starosti, se takoj upokoji. 

2. Ce po neprekinjenem bolovanju, in sicer: pod
častnik eno leto dni ali skupaj 16 mesecev v dveh za
porednih časovnih letih, kaplar in redov pa po šestih 
roeeeoih v enem ali skopaj* 9 mesecih v dveh zaporednih 
časovnih letih »e ozdravi, kar se ugotavlja s specialnim 
zdravniškim pregledom, in je izpolnil pogoj za pridobitev 
pravice do osebne pokojnine po prvem odstavku tega 
člena. 

3. Ce §6 po oceni.strokovne vojaške komisije oceni 
za stalno nesposobnega za katerokoli službo pri obmejni 
žetj \n je izpolnil pogoj za pridobitev pravice do osebne 
pokojnine po prvem odstavku tega člena. 

4. Ce po svojem činu nima izobrazbe niti sposob
nosti za službo pri obmejni četi in je izpolnil pogoj za 
pridobitev pravice do osebne pokojnine po prvem od
stavku tega člena. 

ft5, Če se mu ne odobri, da bi ostal na ponovnem 
roku. po členu 29. tega zakona in je izpolnil pogoj za-
pridobitev pravice do osebne ppkojnjne. 

в. Po službeni potrebi. 

. ' ' Člen 78. 
. Graničar, pri katerem nastopi, primer iz točk 2. in 

3. člena. 77. tega zakona, kj pa nima. petnajst let grani
čarske službe in ni izpolnil pogoja za pridobitev pravice 
do osebne pokojnine, ima pa več kot pet let graničar
ske službe, se odpusti iz obmejne čete, toda kot podpora 
sei,mu izplačata.enkrat za vselej ves letni znesek nje-, 
gove plače in ena četrtina letnega zneska osebne dra-, 
ginjske doklade, ki sta mu pripadali po členu 50. tega 
zakona. med pdsotstvom iz službe. Ta podpora se po-, 
del juje z istim odlokom, s katerim' Je dotični odpuščen iz 

С1ер79. ' 
V rok, predpisan v prvem odstavku člena 77. tega 

zakona, se računi graničar ju; . 
.1. čas, ki ga. je graničar dejanski prebil v službi pri 

Obmejni četi od dne sprejema za grahičarskega priprav
nika; : 

2. čas, ki se mu kot onesposobljenemu v službi pri
sna po členu 83. tega zakona. 

, Člen 80. 
; Graničarju, ki izpolni pogoj jz člena 77. tega zakona, 

se prizna za odmero količine pokojnine: 
1. čas, ki se mu priznava po členu 79. tega zakona 

v rok za pridobitev pravice do osebne pokojnine; 
.2. oas, ki ga je dejanski prebil pri finančni kontroli, 

8e je iz te stopil neposredno1 v službo obmejne čete in 
Če se zateče pri slednji na dan, ko stopi ta zakon v moč; 

3. čas, ki ga je dejanski prebil kot aktivni podčast
nik pri vrsti vojske od dnè,:.ko je bil povišan v podna-
r«d»iSki sin,, če, je preveden iz vrste vojske, odnosno 
s&fréjét sa graničarakega podčastnika po členu 27. tega 
?»]*ошц.. 

4. ves prej priznani oas» ki ga je dejanski prebil v 
graničarski.službi do izgube Čina. če se mu kazniva dp-
јађЈ^ kj-;sa bila Vîipçk,,da je izgubi}, СДПЈ oprosté in 
izroče pozabij, • ... 

5. čas, ki ga prebije graničar v vojni, in to tako, da 
se računi za vsako leto, ko je vojna, še po eno leto, ne-
glede na to, koliko časa vojna v dotičnem letu traja. 

Člen 81. 
Za odmero količine pokojnine se graničarju ne 

prizna: 
1. čas, ki ga je prebil kot aktivni podčastnik vrste 

vojske zunaj vojske po.izstopu iz stalnega kadra, pa do 
vstopa v obmejno četo, skladno s točko 2. člena 27. tega 
zakona. 

2. čas, ki ga je prebil v zaporu po sodni obsodbi; 
3. čas, ki ga je prebil med samovoljno oddaljitvijo 

iz službe 
Člen 82. 

Graničar, ki je izpolnil pogoj za pridobitev pravice 
do osebne pokojnine po členu 77. tega zakona, ga ne 
izgubi pri prevedbi v civilno službo, kakor tudi ne izr 
gubi časa, ki ga je dejanski prebil v aktivni službi .pri 
obmejni četi in ki se mu po odredbah člena 80. tega za
kona računi za odmero količine osebne pokojnine. 

Člen 83. 
Graničarju, ki se v mirnem času brez lastne krivde 

v službi sami ali po povodu službenega posla tako po
škoduje, da postane zbog zadobljenih ran, pokvar ali 
poškodb popolnoma nesposoben za vsako nadaljno služ
bo pri obmejni Četi, se prizna, da je izpolnil pogoj za 
pridobitev pravice do osebne pokojnine tudi, če nima 
15 let priznane aktivne službe pri obmejni četi po členu 
77. tega zakona; v čas za odmero količine osebne po
kojnine pa se mu računijo vsa leta službe po odredbah 
člena 80. tega zakona in še 10 let več. 

Ce ostane zbog zadobljenih ran, pokvar ali poškodb 
popolnoma nesposoben za katerokoli pridobitno delo 
vobče, mu pripada osebna pokojnina po členu 85. tega 
zakona v znesku 80°/o pokojninske osnove, če z leti služ
be, priznanimi po prvem odstavku, nima 30 let priznane 
službe. 

, Ocena nesposobnosti se ugotavlja s specialnim zdrav
niškim pregledom. Ocena je dokončna in zoper njo ni 
pritožbe. 

Razen pokojnine dobiva pohabljenec od države brez
plačno proteze in druga ortopedska pomožna sredstva 
in brezplačno nastanitev in zdravljenje v vojaških bol
nicah, istotako pa tudi brezplačno nastanitev v kopali
ščih, sanatorijih - in klimatskih krajih, kjer je kaj yo-
jaško-državnih zgradb za te namene. 

Člen 84. 
Graničarju, ki se zbog zadobljenih ran, poškodb ali 

pokvar v službi pri obmejni četi ob vojnem času popol
noma onesposobi za vsako službo pri četi ali za katero
koli pridobitno delo vobče, pripada pokojnina, po pred
pisu člena 88; tega zakona; razen tega pa ima praviqo 
do državne zaščite in podpore po odredbah invalidskega 
zakona. To nesposobnost je treba ugotoviti najkesneje v 
enem letu po dokončani vojni. 

Nesposobnost se ocenja po predpisu člena 83. tega 
zakona. 

(Clen 851 
Osnova za odmero količine graničarjeve osebne po

kojnine je plača, ki mu je pripadala eb upokojitvi, in 
mu pripada od pokojninske osnove î!a prvih 15 let sluz* 
be} priznane po odredbah tega вакопа, 50_°/ог za vsakega, 
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nadaljnjega p 0 i iefa p a p o l-5°/o, tako da dobi za 30 let 
priznane aktivne državne službe, ki se mu računi po 
členih 80. in 83.. tega zakona za odmero količine osebne 
pokojnine, 95% pokojninske osnove. Ce se pa upokoji 
graničar pred 30 leti graničarske službe,1 dovršenimi po 
odredbah tega zakona, mu pripada od plače kot pokoj
ninske osnove za. vsakega nadaljnjega pol- leta, in sicer: 

? če ni dovršil 20 let priznane službe, 0-60°/o; 
če. ni dovršil 25 let priznane službe, 0-70°/o; 
če ni dovršil 30 let priznane službe, 0-80°/o. 
Pričetega pol leta službe se računi pri določanju 

odstotka za količine osebne pokojnine za celo leto. 

Člen 86. 

Upokojeni graničar ima poleg pokojnine pravico do 
osebne draginjske doklade, ki se odreja po istem od-
etotku, po katerem se odreja pokojnina od plače kot 
pokojninske osnove po členu 85. tega zakona, pri čemer 
je vzeti za osnovo osebno draginjsko doklado, ki je pri
padala graničar ju ob upokojitvi po odredbah člena 50. 
tega zakona. Ta doklada ne sme biti manjša, in sicer: 

za narednika vodnika: 
v krajevnem draginjskem razredu 

I. II. III. 
kot: 550 Ó00 450 Din 

na mesec; 
: za narednika, podnarednika, kaplarja in redova: 

'• v krajevnem draginjskem razredu 
I. II. III. 

kot: 400 350 800 Din 
na mesec. 

Razen osebne draginjske doklade pripada oženje-
nemu upokojenemu graničarju tudi rodbinska draginj-
ska doklada, ki znaša po 150 Din na mesec za ženo in 
za vsakega otroka, na katerega je ob upokojitvi preje
mal rodbinsko doklado. 

Člen 87. 

Graničar, ki izpolni pogoj za pridobitev pravice do 
osebne pokojnine po predpisu člena 77. tega zakona, 
izgtibi' pravico dò osebne pokojnine: 

1.. če izstopi po izjavljeni želji — prošnji iz službe 
po,odredbah Člena 30. tega zakona; 

, ;. 2. če. je odpuščen iz službe po točki 2. pod b), c), 
S), d), f) in g) in po točki 3. pod a), b), d), e),<f) in g) 
člena 31. tega zakona; 

3. če samovoljno zapusti alužbo; 
4. če, je obsojen na.izgubo častnih pravic, odnosno 

vojaške častij i , ., 
5. če izstopi iz državljanstva; ,. 
6. če uinre. 
Upokojeni graničar izgubi pravico do osebne pokoj

nine po odredbah zakona o uradnikih. 

Člen 88. 

Cas za odmero količine osebne pokojnine granlčar-
jeve se računi do dne rešitve o upokojitvi, pokojninski 
prejemki pa teko od prvega'dne prihodnjega meseca, v 
katerem je bil graničar dolžnosti razrešen. 

' Količina osebne pokojnine še odreja po službeni 
dolžnosti. ReSftev o tem se izda najkëâneje v. 15 dneh 
öd dne teSifcyg (o/ugpkojitvij 

Clèn 89. 

Potrdilo o času graničarjevega službovanja zaradi 
ugotovitve, da je pogoj za pridobitev pravice do osebne 
pokojnine izpolnjen, kakor tudi zaradi odmere količine 
pokojnine in osebnih in rodbinskih draginjskih doklad 
se izdaja po uradni dolžnosti najkesneje v . 5 dneh od 
dne upokojitve, odnosno od graniČarjeve smrti, in to po 
podatkih iz kartona osebnih in službenih razmerij za 
podčastnike, odnosno iz uslužbenskega lista za kaplarje 
in redove-graničarje, kar se mora pri obmejni četi uvesti 
in voditi. 

Cleh 90. 

Pokojnina se Izplačuje graničar jem takoj po rešit
vah, s katerimi se jim odrejajo pokojnine, in sicer za
časno, dokler se po teh rešitvah ne izdajo dokončne 
odločbe po pristojnih organih državne uprave. Isto Velja 
tüdi za pokojnino rodbin ùînrlih graničarjev. 

• Clen'91. 
Graničarski pripravniki in graničarji (podčastniki,, 

kaplar ji in redovi), najsi so oženjeni in. neoženjeni, ̂ mo
rajo vplačevati za rodbinsko pokojnino v uradniški po
kojninski sklad, ustanovljen po odredbah zakona o urad
nikih. 

Pri graničarjih (podčastnikih, ,kaplarjih in redovih) 
je osnova za vplačevanje v uradniški pokojninski sklad 
plača, pri graničarskih pripravnikih pa polovica plače. 

Mesečni prispevek (vlog) znaša 5 % osnove za vpla
čevanje. 

Prispevki se pobirajo po uradni dolžnosti ob izpla* 
čevanju 'prejemkov. • 

• Pobrani prispevki se pošiljajo Dïzavni hipotekami 
banki. : 

Člen 92. 
V prvomesečne prejemke, ki se stekajo po točki i* 

§134. zakona o uradnikih'kot dohodek v.uradniškifj^* 
kojninski sklad, se računijo celokupni denarni prejentfet, 
graničarjev, ki jim; po tem zakonu pripadajo. 

Člen 93. 
Prvomesečna razlika med novimi in dotedanjimi 

prejemki, ki se steka po točki 2. § 134. zakona o urad
nikih kot dohodek v uradniški pokojninski sklad, se 
pobira od graničarjev vselej, kadarkoli se ta razlika 
pojavi zbog napredovanja pri plači, periodičnem zvišku,, 
dokladi ha službo in osebni,draginiski dokladù 

/ 
Člen 94. 

V disciplinske denarne kazni, ki se stekajo po točki 
5. § 134. zakona o uradnikih kot dohodek v -uradniški 
pokojninski sklad, se računijo disciplinske kazni >od» 
vzema plače«, označene v? uredbi o vojni disciplini ssa 
podčastnike in kaplarje. y 

' " •< Č l e n 9 5 . •-'• 

Za vse ostalo, kar se 'nanaša nâ uradniški pjtfky. 
ninski sklad, kakor tudi glede pridobivanja privide;'$... 
merjanja količine rodbinske pokojnine, draginjske,"' do
klade in izgube pravice do rodbinske pokojnine,'veljajo, 
povsem odredbe zakona o uradnikih in'odredbe Mtalih 
predpisov, ki iz tega zakona izvirajo, če !to' po odreaD^fi, 
pričujočega zakona ni urejeno drüga6e4' - t ; * ' , J ' : | " ' 
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Člen 96. 
Rodbini graničarja, ki v službi ali po povodu služ

benega posla ob mirnem času. brez lastne krivde pade 
ali je ranjen ali poškodovan, pa za temi ranami, po-
kvarami ali poškodbami umre, se prizna za rodbinsko 
pokojnino, kakor da je 30 let v uradniški pokojninski 
sklad vplačeval na prejemke, ki jih je prejemal ob času 
smrti; 

Presežek pokojnine po odredbah tega člena gre v 
breme državne blagajne. '; 

Člen 97." 
Po smrti oženjenega graničarja se izplačajo kot po

grebnina enomesečni celotni denarni prejemki umrlega. 
Razen tega se izplačajo zakonski ženi ali zakonskim 
otrokom kot podpora dvomesečni celotni denarni pre
jemki, če razen pokojnine nimajo nobene imovine ali 
drugih dohodkov. V enomesečne denarne prejemke in 
dvomesečno podporo se ne raČunijo drva in doklada za 
konja, če in kolikor. je umrli graničar tudi te dokladi 
prejemal. Na izplačane prejemke se ne pobira mesečno 
vplačilo za uradniški pokojninski sklad. 

Člen 98. 
Graničarji so oproščeni plačila dekretnih in vseh 

ostalih taks za vloge ali prošnje, ki se nanašajo na 
osebne in rodbinske pravice po tem zakonu in po.za-
kpau- o uradnikih. N 

Prejemki graničarjev so oproščeni vseh samouprav
nih doklad. 

Člen 99. 
Civilni uradniki in uslužbenci nä službi pri obmejni 

Četi izpolnjujejo pogoj za pridobitev .pravice do osebne 
in rodbinske pokojnine po odredbah zakona o uradnikih : 

in še morajo v tem pogledu uporabljati nanje vse od-; 
redbe slednjega zakona, kakor ludi odredbe ostalih 
predpisov, ki iz njega izhajajo. 

Prehodne odredbe. 
Člen 100. 

1. Sedanji graničarji (redovi), M nimajo treh let 
službe in ki so ocenjeni za sposobne za graničarsko služ
bo, se vodijo kot ! graničarski pripravniki, dokler ne pre-
shižijo treh let/in dobivajo zà ta čas prejemke po členu 
63. tega zakona. Oni izmed teh graničarjev, ki niso oce
njeni za sposobne za graničarsko službo, se odpuste iz 
ehižfce. 

2. Sedanji graničarji (redovi), ki imajo tri leta gra
ničarske službe in ki so ocenjeni za izobražene in spo
sobne za graničarsko službo, se prevedejo za graničarje 
a prejemki po Členu 60/tega zakona; oni pa, ki niso 
ocenjeni za izobražene in sposobne za graničarsko služ
bo, se odpuste iz službe. 

8. Sedanji graničarski kaplar ji in podnaredhiki, ki 
se zateko v tëm činu na dan, ko stopi ta zakon v moč, 
ostanejo v teh činih, dokler ne izpolnijo pogojev člena 
331 tega zakona za napredovanje v prihodnji Čin.', 
". 4. Sedanji, graničarski naredniki II. razreda se pre

vedejo; in sicer: 
l "-, a) za graničarske^ narednike, vsi, ki so preslužili 'v 

Sinu graničarskega, narednika II, razreda manj kot 
leet'Heti ' г ' : , " 
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b) za graničarske narednike-vodnike III. razreda 

vsi, ki so preslužili v činu graničarskega narednika II. 
razreda najmanj šest let, če izpolnjujejo tudi ostale po
goje člena 33. tega zakona. ' " 

5. Sedanji graničarski naredniki I. razreda se. pre
vedejo in sicer: , 

a) za graničarske narednike-vodnike III. razreda 
vsi, ki so preslužili v činu graničarskega narednika I. 
razreda manj kot tri leta; 

b) za graničarske narednike-vodnike II. razreda vsi, 
ki so preslužili v činu graničarskega narednika I. raz
reda najmanj tri leta, če izpolnjujejo tudi ostale pogoje 
člena 33. tega zakona; 

c) za graničarske narednike-vodnike I. razreda vsi, 
ki so preslužili v činu graničarskega narednika I. raz
reda najmanj šest let, če izpolnjujejo tudi ostale' pogoje 
iz cena 33. tega zakona. 

Cas nad šest let, ki so ga preslužili v tem činu, 
sedanji graničarski naredniki II. razreda, ki se, po točki, 
3. pod b) prevedejo po odredbah tega zakona za grani-, 
carske narednike-vodnike III. razreda, se jim vračuni v 
čas, predpisan za napredovanje v čin narednika-vodnika 
II. razreda. 

Istotako se vračuni sedanjim graničarskim nared- ' 
nikom I. razreda, ki se po točki 4. pod a) in b) pre
vedejo po odredbah tega člena zakona za narednike vod
nike III. razreda, odnosno za narednike-vodnike II. razr 
reda, v Čas, predpisan za, napredovanje v čin narednika-
vodnika II., odnosno narednika-vodnika I. razreda, ves 
čas, ki so ga prebili v činu narednika I. razreda, in sicer 
onim pod à) do treh let za napredovanje v čin nared
nika-vodnika II. razreda, onim pod b) pa nad tri leta. 
za napredovanje v čin narednika-vodnika L razreda, i» 

Prevedba graničarjev za graničarske pripravnike in i 
za graničarje' (redove) in graničarskih, podčastnikov po 
odredbah tega člena se izvrši na dan 31.. marca 1932. Do 
tega dne se tudi odpuste vsi oni graničarji, ki niso oce-
,njeni za izobražene in sposobne za graničarsko .službo, 
kakor tudi vsi graničarji, pri katerih so podani primeri 
iz člena 31. tega zakona. 

Graničarski naredniki II. in I. razreda iz točke 3. 
pod b) in točke 4. pod b) in c") tega člena, ki ne izpol
njujejo pogojev iz člena 33. tega zakona, se prevedejo, in 
sicer: oni iz točke ,3. pod b) za graničarske narednike, 
oni iz točke 4. pod b) za graničarske narednike-vodnike 
III. razreda, oni iz točke 4. pod c) za graničarske nared
nike-vodnike II. razreda in ostanejo v teh-razredi^ do
kler teh pogojev ne izpolnijo; tedaj se povišajo za grani
čarske narednike-vodnike II., odnosno I. razreda. 

Dalje v kaplarski čin in v podčastniške čine napre
dujejo graničarji, po odredbah člena 33. in •poslednjega 
odstavka člena 34. tega zakona. 

Člen 10Ï. 
.-.i-:v l SJiUi 

Prejemki po odredbah tega zakona morajo teči, In 
sicer: , • ; 

a) rezervnim častnikom osebna draginjska đoklada 
od dne 1. novembra, tega leta, kakor aktivnim častnikom 
istega čina; 

b) graničarskim pripravnikom in graničar Jem p o d 
častnikom, kaplàrjem in redovoni) od dne L' aprila;: 
1932.; do dne 31.'marca 1932. pa se iz£lačujejo ;^re|emkf 
jjo, d<«e4airj ih p r e d n l s i h , ^ '- •.'•*• -'-J 
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Člen 102. 
Graničarjem, ki se zateko na dan 1. aprila 1932. v 

službi pri obmejni Seti, pripada po predpisu člena 60. 
in po izvrženi prevedbi po členu 100. tega zakona perio
dični zvišek, in sicer: 

1. graničarjem (redovom) po letih, službe, dejanski 
prebitih v svojstvu graničarja, odbivši tri leta za pri
pravniško službo; 

2. kaplar jem in podnarednikom po letih službe, de
janski prebitih v teh činih pri obmejni četi; 

3. narednikom po letih službe, ' p r e D i t m dejanski pri 
obmejni četi v činu narednika H. razreda; 

4. narednikom vodnikom III., II. in I. razreda pri
pada prvi periodični zvišek, določen v členu 60. tega 
zakona, po treh letih, dejanski prebitih v dotičnem činu, 
skladno s predpisom člena 51., računu od dne prevedbe 
v dotične Čine po členu 100. tega zakona,. 

Podčastnikom stalnega kadra, ki se prevedejo ali 
sprejmo k obmejni četi po členu 27. tega zakona, pri
pada periodični zvišek po letih službe, ki so jih prebili 
v stalnem kadru v dotičnem činu. 

Člen 103. 

Ob prevedbi na pripadajoče periodične zviöke po 
odredbah tega zakona in v smislu Člena 102. je odbiti 
grattičarju (redovu, kaplarju in podčastniku) od časa, 
ki ga je prebil v dotičnem Činu, v katerem ee je zatekel 
na dan 81. marca 1932., oni čas, za katerega se je usta
vilo kretanje pò periodičnih zviških plače po Členu 63. 
tega zakona. • • • ' 

Člen 104. 

Odredbe člena 336, zakona o ustroju vojske in mor
naric« se morajo, uporabiti tudi na vse graničarje (pod-: 

časfnike, kaplarje in redove), ki so se onesposobili med 
službo pri obmejni četi v času od dne 5. aprila 1920., 
pa dokler ne stopi ta zakon v moč, in ob okolnostih, 
označenih v tem členu, toda brez pravice do materialne 
odškodnine za pretekli čas. 

Podpora jim mora teči od-dne odloka o njeni po
delitvi. Odlok izda minister za vojsko ia- mornarico. 

. _ Člen 105. 

Graničarjem, ki so stopili med vojno kot aobrovoljci 
r srbsko ali črnogorsko vojsko, se priznava čas, -prebit 
v vojni, za -»dsiuženje obveznega roka službe v stalnem 
kadru. • 

Graničarjem, ki so služili pred vstopom v obmejno 
četo v ruski vojski, se priznava čas, ki so ga tam pre
bili, za odsluženje obveznega roka službe' v stalnem 
kadru pri naši vojski. • 

Člen 106. . 

Odredbe točke 5. člena 80. tega zakona se ne na
našajo na graničarje, ki so se udeležili prošlih vojn. 

Člen 107. 

Za Izvrševanje tega гакопа je pristojen minister za 
vojsko, in mornarico, ki uredi način izvrševanja njegovih 
po?dinih odredb v duhu udr°db zakona o ustroju vojske 
in moiüiuite in liga zaliuiu. • 

, Člen 108. 
Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč, ko 

se razglasi v >Službenih novinah«; od tega dne presta
nejo veljati: uredba o obmejni Četi F. Đ. br. 13.299. z dne 
17. aprila 1923.* kakor tudi odredbe ostalih zakonov, ki 
nasprotujejo odredbam tega zakona. 

V Beogradu, dne 5. novembra 1931.; Đ. br. 27.943. 

Aleksander », r. 
Minister za vojsko in mor

narico, armijski general 
Drag. Ž. Stojanovié s. r. 

Videl in pritisnil 
državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde 

dr. Drag. S. Kojié s. r. Predsednik 
ministrskega sveta in minister 

za notranje posle 
P. R. Ziykovi<! s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
2SS. 

Izpremembe 
v pravilih o pregledovanju in žigosa
nju, obliki, sestavi in oznamenovanju 

tokomerov in o nadzorstvu nad 
.... njimi.** 

Na osnovi člena 3,, točke 2,, laKona o osrednji upravi 
ta mere, in dragocene kovine, nadal> členov 13., Ir,.. 
16.. 19-. 20. in 21. zakona ô merah, njih rabi v javnem 
prometu. ш nadzorstvu nad njimi " 

odločam: 
V pravilih o pregledovanju in žigosanju, obliki, se

stavi in oznamenovanju tokomerov in o nadzorstvu nad 
njimi (»Službene novine« št. 298-XÇVI1 z dne 22..:de-
cembra 1928.***) se izvrše te-le izpremembe: .-'•-"•'•. 

• ' • ; ' Č l e n . l . , • ' , ' ' . •:'h:*,-

•V drugem odstavku člena 14. se črta stavek r »Zato 
se morajo navesti take priprave v izdattem dovolilu po 
svojih tvorniSkih Številkah«. 

* Uredbo o obmejni četi z dne 1. junija 1920., F. D. 
br. 6667 gl. »Urailni-list« št.' 446/142 i zi. 1920. '— Zakon 
o obmejni četi z d tie 30. januarja 1922., F, Đ. br, 3446 
gl. >(Jradni list« Št. 6/2 iz 1. '1023. — Uredbe o obmejni, 
četi F. Đ. br. 13.209 z dne 17. aprila 1923. ni v >Urâd-
ném listu«, ulti v1 iéluïoén'ih mviû&hr [ti j:/p$..; •-. 
Op. ur. ' " ' ' . " ' '".'.' !" "..' 

** >SluŽbene novine kratjevfne Jugoslavije* z dne 
4 marca'1932.. St. ;в1УХ13£/128.'. .• .-=•.;•_-'.;•. \h' 

*** >Urađni lisU it. 239/59 iz'1. 1929. 

ШШ 
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Člen 2. 

Člen 32. se izpreininja in se glasi: 
>Na eno stran svmčenih pečatov se pritisne kronski 

žig osrednje uprave za mere in dragocene kovine, na 
drugi pa rimska številka meseca, v katerem se je izvršilo 
žigosanje, koliko let velja žig in začetnica sedeža postaje, 
ki je izvršila žigosanje.« 

Člen 3cî. sé ukinja. 
Člen 3. 

Člen 4. 

Drugi odstavek člena 39. se lapreminja in se glasi: 
>V javnem prometu se ne amejo rabiti tokonieri, na 

katerih so svinčeni pečati in motvozi poškodovani, nada
lje ne taki, 1-aterih mehanizem je očividno poškodovan in 
ne deluje pravilno, in naposled ne taki, katerih zaščitne 
skrinjice so tako poškodovane, da je mogoče lahko priti 
do mehanizma tokomera.« -

Člen 6. 

Ta odločba stopi v moč dne 1. aprila 1932., potem ko 
ee je razglasila v >Službenih novinah«. 

V Beogradu,-dne 23. februarja 1932.; št. 1421. 
Minister za trgovino 

in industrijo 
dr. A. Kramer s. r. 

236. 

Telefonski promet.* 
Vzpostavitev telefonskega prometa Dolnja 

Lendava—Gradec (Graz) in Dunaj 
(Avstrija). 

G. minister za promet je izvolil z odločbo P. T. 
br. 113.573 z dne 31. januarja t. 1. odobriti, da se vzpo
stavi telefonski promet Dolnja Lendava—Graz in Dunaj 
(Avstrija), ki se lahko začne dne 20. februarja t. 1. 

Taksa za navaden pogovor po enoti triminutnega 
pogovora Dolnja Lendava—Graz znaša 2-70, Dolnja Len
dava—Dunaj pa 3-45 zl. fr. 

Iz ministrstva za promet (telegrafsko-telefonskega 
oddelka), dne 4. februarja 1932.; P. T. br. 113.573. 

Vzpostavitev telefonskega prometa Prista
va—Gradec (Graz) in Dunaj (Avstrija). 

' G. minister za promet je izvolil z odločbo P. T. 
br. 113.572 z dne 81. januarja t. 1. odobriti, da se vzpo
stavi telefonski promet Pristava—Graz in Dunaj (Av
strija), ki se lahko začne dne 20. februarja t. 1. 

* »Službene" novine kraljevine Jugpslavijec z dne 
25. februarja 1932., št. 44/XVII/119. 

Taksa za navaden pogovor po enoti triminutnega 
pogovora znaša za pogovor Pristava—Graz 2-70, za pogo
vor Pristava—Dunaj 3-45 zl. fr. 

Iz ministrstva za promet (telegrafsko-telefonskega 
oddelka), dne 5. februarja 1932,; P. T. br. 113.572. 

Telefonski promet Ljubljana—Novara 
in Vercelli. 

G. minister za promet je izvolil z odločbo P. T. 
br. 1193 z dne 31. januarja t. 1. odobriti, da se vzpostavi 
telefonski promet Ljubljana—Novara in Vercelli (Italija), 
ki se lahko začne dne 20. februarja t. 1. 

Taksa za navaden pogovor po enoti triminutnega 
pogovora znaša 3-45 zl. fr. 

Iz ministrstva za promet (telegrafsko-telefonskega 
oddelka) v Beogradu; P. T. br. 11.903. 

Telefonski promet Zavrče—Gradec (Graz) 
in Dunaj (Wien) (Avstrija). 

G. minister za -promet je izvolil z odločbo P. T. 
br. 113.573 z dne 31. januarja t. L odobriti, da se vzpo
stavi telefonski promet Zavrče—Graz in Wien (Avstrija), 
ki se lahko začne «ne 20. februarja t. 1. 

Taksa za navaden pogovor Zavrče—Graz znaša 2-70, 
za Zavrče—Wien 3*45 zl. fr. 

Iz ministrstva za promet (telegrafsko-telefonskega 
oddelka), dne 4. februarja 1932.; P.,T. br. 113.573, 

Vzpostavitev telefonskega prometa 
Vrhnika—več krajev v Italiji. 

G. minister za promet je izvolil z odločbo P. T. 
br. 112.553 z dne 31. januarja t. 1. odobriti, da se vzpo
stavi telefonski promet med Vrhniko in niže označenimi 
kraji v Italiji, kateri pogovori se lahko začno dne 20. fe
bruarja t. 1. po naslednji taksi: 

1-80 zl. fr. za navaden pogovor Vrhnika—Abbazia, 
Grado, Portorose in Villa del Nevoso, in ycer po enoti 
triminutnega pogovora; 

2-25 zl. fr. za pogovor Vrhnika—Brioni, Conegliano, 
Pola in Padova; 

2-85 zl.fr. za pogovor Vrhnika—Bologna, Ferrara, 
Firenze, Merano, Milano, Ravenna in Riva; 

3-45 zi. fr. za pogovor Vrhnika—Genova, Roma In 
Torino. 

Iz ministrstva* za promet (telegrafsko-telefonskega 
oddelka), dne 5. februarja 1932.; P. T. br. 112.553. 

Telefonski promet Jugoslavija—Turčija. 
G. minister za promet je izvolil z odločbo P. T. 

br. 13.254 z dne 17. februarja 1932., da se otvori tele
fonski promet med kraljevino Jugoslavijo z ene strani 
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in republiko Turčijo z druge strani in da se pogovori 
lahko opravljajo izza dne 17. februarja 1932. Promet je 
normalno upotiti črez Bolgarijo po progah Beograd— 
Sofija in Sofija—Carigrad (Istambul). 

Do daljnje odredbe so dovoljeni samo navadni po
govori. 

Kot prve relacije se uvajajo: Beograd, Zagreb in 
Ljubljana—Carigrad (Istambul) in Ankara. 

Taksna enota je ustanovljena tako-le: 
7-10 zl. fr. (2-70 Jugoslaviji, 2-40 Bolgariji in 2 — 

Turčiji) za pogovore rried Beogradom in Carigradom; ' 
9-60 zl. fr. (2-70 Jugoslaviji, 2-40 Bolgariji in 4-50 

Turčiji) za pogovore med Beogradom in Ankaro; 
9-50 zl.fr. (5-10 Jugoslaviji, 2-40 Bolgariji i n . 2 — 

Turčiji) za pogovore, med Zagrebom in,Carigradom; 
12-— zl fr. (5-10 Jueoslaviji, 2-40 Bolgariji in 4-50 

Turčiji) za pogovore med Zagrebom in Ankaro; 
10-10 zl. fr. (5-70 Jugoslaviji, 2-40 Bolgariji in 2 — 

Turčiji) za pogovore med Ljubljano in Carigradom; 
12-60 zl. fr. (5-70 Jugoslaviji, 2-40 Bolgariji in 4-50 

Turčiii) za pogovore med Ljubljano in Ankaro. 
Služba se vrši po predpisih mednarodnega telegraf

skega in telefonskega pravilnika. 
Iz pisarne ministrstva za promet ((telegrafsko-tele-

lonskega oddelka) v Beogradu, dne 17. februarja 1932.; 
P. T. .br. 13.254. 

Banove uredbe. 

237. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No. 2161/1. 

Objava. 
Občina Bianca, v srezu Brežice, bo pobirala od dneva 

razglasitve v »Službenem listu< v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100-1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—, 
c) od 100 1 piva Din 100*—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10-—, 
d) od 100 kg izvlečkov, esenc in eteričnih olj z alko-' 

holom Din 10*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani. 

dne 29. februarja 1932. 

IT. No. 131/1. . 

Občina Formln, 
dneva razglasitve v 
slednje trošarine: 

Objava. 
v srezu ptujskem, bo pobirala od 
»Službenem listu« v letu 1932. na-

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 2*50. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljani] 
dne 4 marca 1932. '"" 

IL No, 3145/1. 

Objava. 
Občina Grušova, v srezu mariborskem, 1. breg, bo po

birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din-50-—; 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*-^, 
c) od 100 1 piva Din 30-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žga^a, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—. ч 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 2. marca 1932. 

II. No. 101/1. 

Objava. 
Občina Mihalovči, v srezu ptujskem, "bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vinai Din Ó0-—, 
b) ,od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 2. marca 1932. 

II. No. 5304/1. 

Objava: 
Občina Središče, v srezu ptujskem, bö pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v M u 1932. na
slednje občinske trošarine: . 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50'—, 
c) od 100 1 piva DinlOO-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 29. februarja 1932. .'. 

238. 

Popravek. 
.V 20. kosu »Službenega lista« zrdne 12. marca t. 1. 

je'popravili tiskovno pomoto pri zadnjih treh zaporednih 
številkah »uredb osrednje vlade«,, odnosno, »banovih 
uredb«. Olasiti se mora pravilno: 231., 232., 233. (ne pa: 
331., 432., 433.). Uredništvo.' 

Izdaja kraljevske banaka uprava Dravek« banovine: njen. predstavnik in urednik! Pohar Robert v Ljubljani.: 
Tiska in zalaga; Tiskarna »Merkurt v.Ljubljani; njen predstavnik; Otmar Miçhâlek v<LJubljani. •-.-. 
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S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

22. KOB. V LJUBLJANI, dne 18. marca 1932. 

V S E B I N A 

Letnik IIL 

239. Zakon o konvenciji o Mednarodni uniji za pomoč. 
240. Uredba o prometu s filmi. 
241. Pravilnik o kontroli izvoza živine, živalskih proizvodov in 

izdelkov. ~-

242. Pravilnik o taksah pri izvozu živine, živalskih proizvo
dov in izdell ov. 

243. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 
letu 1932. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

239. 

Mi < ' 
ALEKSANDER L, 

po milosti božji in natodni TOlji kralj Jugoslavije, 

predpisujemo in proglašamo na predlog Našega ministra 
za zunanje posle, Našega ministra za socialno politiko in 
narodno zdrayje in Našega ministra pravde ter po zasli
šanju Našega predsednika ministrskega sveta 

z a k o n ••'• 
o konvenciji o Mednarodni uniji 
za pomoč, s priloženimi statuti, 

.sklenjeni in podpisani v Ženevi 12. julija 1927, ki se 
glasi: 

. ' § i . '• 'V 
udobnije «e in zakonsko moč dobiva konvencija o 

mednarodni uniji za pomoč, s priloženimi statuti, ki je 
bila sklenjena in podpisana v Ženevi 12. julija 1927., in 
ki .se glasi v (iavtìirniku io) prevodu: . " > 

Konvencija. 
•- ••- Predsednik albanske.republike, predsednik:nemške 
države,. Njegovo Veličanstvo kralj Belgijcev, predsednik 
bra^lakih ždruženui držav, .Njegovo Veličanstvo kralj 
Velike Britanije, Irske in, britanskih prekmofskih teri-
*orijev, ceaaf indijski,'Njegovo Veličanstvo kralj Bolga-

*. »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
4 oktobra, 1ÖQ1., St 233/LXXIII/496. - Konvencija je 
j ^ v ^ e n a v feaaooskôm tovorniku in. anbakohrvatekem 

^џаШк^--- ;•• : - : ' : ' • ' - ' • ' ' • - • '-•••--' ; ' - - • • -

rov, predsednik republike Kolumbije, predsednik repub
like Kube, predsednik republike Poljske v imenu svo-. 
bodnega mesta Gdanskega, Njegovo Veličanstvo kralj 
Eg>>>lK,. predsednik republike Ekvadorja, Njegovo Veli
čanstvo kralj Španije, predsednik republike Finske, 
predsednik republike Francije, predsednik grške repub
like, predsednik republike Guatemale, Njegovo vzvišeno 
Visočanštvo guverner Ogrske, Njegovo Veličanstvo kralj 
Italije, predsednik republike Letonske, Njegovo vzvišeno 
Visočanštvo knez Monaka, predsednik republike Nikara-
gue, predsednik Teptfbtîké "Pöiru; iprMséàâik republilce. 
Poljske, predsednik republike Portugalske, Njegovo Ve
ličanstvo kralj Rumunijö;' kapitana-regehta repùtìlike San 
Marina, predsednik republike Češkoslovaške, predsednik 
republike Turčije, predsednik, republike Uruguaya -in 
predsednik Združenih držav Venezuele: • • * • '.'•> 

so glede na uvod pakta Bratstva narodov, po čigar 
določbah >je. radi razvoja sodelovanja med narodi 
važno..., da se vzdržujejo na pravičnosti osnovani od-
nošaji...«; -

glede na člen 23. pakta, po čigar odredbah si člani 
Društva narodov »prizadevajo, da store ukrepe medna
rodnega značaja radi preprečevanja in pobijanja bolezni«; 

glede na člen 25. pakta,, po čigar določbah se »člani 
Društva narodov obvezujejo, da bodo vzpodbujali in po
speševali, ustanavljanje in . sodelovanje prostovoljnih dr
žavnih organizacij .Rdečega križa, ki so predpisnp, poob
laščene in jim je namen zboljšanje zdravja» preventivna 
obramba'bolezni in lajšanje trpljenja na svetu«; 

uveo-jeni, da bodo našla ta načela pristanek vseh 
držav in , 

odločeni,. da poglobijo vzajemno podporo pri nesre
čah, da povzdignejo mednarodno pomoč ž metodično ure
ditvijo, virov, s katerimi razpolajgajo in .zagotové napre
dek mednarodnega prava v tem pogledu, 

so imenovali naslednje svoje ptž&iaščence, ki za-. 
stopajo: " •• : - "' '• '-•/'• ' : Y 

predsednika albanske repnblike: : - .,;-.. 
gospod. M. L i b o h o . v a , оцгакаШ. poslov v Pa-' 

гЈијВ£.,.,. ., ' . i ' . / , .-..v: jj \ж.._:.'-Љ '< -'•"- ,; ••j'..:wi. 

tóH,; 



^ Ä u i « » » » 0 

22. kos. 

v J^^lf^vl^Mpofiiovnik v 
predsednika nemške države: 

pokoju P. D r a u t , podpredsednik 
nemškega Rdečega križa, 

gospa J. D ü n n e r , svetnik v delovnem ministrstvu, 
dr. F. R u p p e r t, svetnik v ministrstvu za notra

n j e posle, 
dr. G. S c h e i l e rt, pcslaniski svetnik v ministr

stvu za zunanje posle; 

Njegovo Veličanstvo kralja Belgijcev: 
gospod senator A. F r a n ç o i s , generalni ekonom 

belgijskega Rdečega križa; 

predsednika Združenih držav brazilskih: 
gospod Raoul D e . ß i o B r a n c o , izredni pc-slu

nik in pooblaščeni minister pri švicarskem zveznem 
svetu; 

Njegovo Veličanstvo kralja Velike Britanije, Irske in bri
tanskih prekomorskih teritorijev, cesarja indijskega: 

Za Indijo: 
Sir Atul Chandra C h a t t e r j e e, visoki komisar 

indijskega cesarstva v Londonu; 
Njegovo Veličanstvo kralja Bolgarov: 

gospod Stephane L a f t c h i e f f , član odbora bol
garskega Rdečega križa; 

predsednika republike Kolumbije: 
dr. Antonio José R e s t r e p o , pooblaščeni mini

ster, stalni delegat pri Društvu narodov; 
predsednika republike Kube: 

gospod G. de B 1 a n c k, izredni poslanik in poob
laščeni minister, stalni delegat pri Društvu narodov'; 

predsednika republike Poljske: 
za svobodno mesto Gdansk: 
dr. W. S h o d ž k o, bivši minister, direktor državne 

higienske šole v Varšavi, 
dr. F e r b e r, generalni tajnik Rdečega križa v 

Gdansk eni; 

Njegovo Veličanstvo kralja Egipta: 
gospod Ahmed E l K a d r y , konzul v Ženevi; 

predsednik republike Ekvador: 
gospod F. G u a r d e r a s , opravnik poslov v Rimu; 

Njegovo Veličanstvo kralja Španije: 
gospod L. Q u e r B o u l e , opravnik poslov v Bernu; 

predsednika republike Finske: 
gospod Rudolf H o s t i, stalni delegat pri Društvu 

narodov; 
predsednika republike Francije: 

grof Bertrand C l â u z e l pooblaščeni minister, šef 
francoskega urada za Društvo narodov v ministrstvu za 
zunanje posle; 

predsednika republike Grčije: 
' gospod V. D e n d r a m i s , izredni poslanik i n ^ -

oblašoeni minister pri švicarskem zveznem svetu; 

predsednika republike Guatemale: 
gospod J. C a s t a f i e d a ; ' 

Njegovo vzvišeno Visočanstvo guvernerja Ogrske: 
gospod P. D e H e v e s y d e H e v e s, minister 

i©ziideptž stajni delegat Ogrske pjri firugtaa mmUi$i 

Njegovo Vdičansivc kralja Itclije: 
spoštovani Giovanni C i r a o I o , senator kraljevine,, 
spoštovani SleJano C a v a z z o n i, poslanec v par

lamentu; 
l-n-ilscdiiika rcpithiike Letonske; 

go*pr:d Ch. D u. z m a n s, stalni delegat pri Dru
štvu narociev; 

Njcgsvo vzvišeno. Visočahstvo kneza Monaka: 
gospod Rodolphe ß 1-1 è s , \к:?ко1шД v Ženevi; ' > 

predsednika republike Nikarag.ic: 
gospod F. M e d i n a , izredni poslanik in-pooblašče

ni mini-sier pri p ix4lsed:iil;ir francoske republ ike; ' '. 
predsednika republike Peru: 

gospod Viclor Gonzales O 1 a e c h e a . opravnik 'po
slov v Rimu; 

predsednika republike Poljske: 
dr. W. S h od ž k o, bivši minister, direktor državne 

higienske šole v Varšavi; 

predsednika republike Portugalske: 
gospod À. M. Bartholomeu F e r r e i r a , izredni po

slanik in pooblaščeni minister pri švicarskem zveznem 
svetu; 

Njegovo Veličanstvo krfilja Rumunijc: 
gospod N, P. Co m n e u e, izredni .poslanik in po

oblaščeni minister pri Švicarci-em zveznem 'svefu,'stalni 
delegat pri Društvu narodov; 

kapitana-regnita republike San Marino: 
gospod Fr. Paolo V a n n i Ar c h i r a fi, vicek'pn-

zul Italije v Ženevi; 

predsednika republike Češkoslovaške: 
gospod Ferdinand V e v e r k a, izredni poslanik in 

pooblaščeni minister pri švicarskem zveznem svetu, stal
ni delegat pri Društvu narodov; \ 

predsednika republike Turčije: 
Mehmed M u n i r Bey, izredni poslanik In poobla

ščeni minister pri švicarskem zveznem svetu; 

predsednica republike Uruguaja: 
gospod E. B u e r o , izredni poslanik in. pooblaščeiai 

minister pri švicarskem zveznem svetu, 

predsednika Združenih držav Venezuele: ' 
gospod O. B a p t i s t a , opravnik poslov v Bernu, ; 
gospod.Francisco, J. D u a r t e , konzul v Ženevi; 
ki so si priobčili svoja pooblastila, jih našLi v dobri 

in predpisni obliki in se zedinili v sledečem: . • ' • 

Člen 1. 

Visoke stranke pogodnice ustanavljajo Mednarodno 
unijo za pomoč, ki se' upravlja po tej konvenciji in pri* 
loženih statutih. 

Ciani Mednarodne unije za pomoč so oni člani Dru
štva narodov kakor tudi one izmed držav, ki niso člani 
Društva narodov, pa so udeležene pri tej konvenciji. 

Člen 2. 

Namen Mednarodne imije za pomoč Je: 
1. da nudi v nesrečah, ki so.povzročene po višji si^ 

јц čijih iz|eann,i obseg grekaša jnočj in y jig ^ша^&Џ^. 
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naroda, prvo pomoč ponesrečenim narodom hi zbira v ta 
namen vseh vrst darove, prispevke in podpore. 

2. da v vseh splošnih nesrečah ureja, alio je umest
no, prizadevanja organizacij za pomoč in na splošen na
čin vzpodbuja proučevanje in preventivne ukrepe proli 
nesrečam in posreduje, da bodo vsi narodi izvrševali 
mednarodno vzajemno pomoč. 

Člen 3. 

Mednarodna unija za pomoč izvršuje svoje poslova
nje v prid vsem ponesrečenim narodom kakršnekoli na
rodnosti in rase, ne da bi delala razlike v socialnem, po
litičnem ali verskem oziru. 

Vendar je delovanje Mednarodne unije za pomoč 
omejeno na nesreče, ki se pripetijo na ozemljih visokih 
strank pogodnic, na katera se primenja ta konvencija in 
na one, ki bi zadele druge dežele in katere bi bile po 
mnenju izvršilnega odbora, omenjenega v čl. 6., take na
rave, da bi utegnile prizadeti ozemlja visokih strank po
godnic. 

Člen 4. 

Delovanje Mednarodne unije za pomoč je v vsaki or
zavi podvrženo odobrenju vlade. 

Člen 5. 

Uredba im poslovanje unije dopušča svobodno sode
lovanje: 

1. državnih društev Rdečega križa skladno s členom 
25. pakta Društva narodov kakor tudi ustanov in orga
nov, ki tvorijo ali bodo tvorili med njimi pravno ali mo
ralno zvezo; 

2. vseh drugih javnih ali privatnih organizacij, ki 
imajo možnost razvijati v prid ponesrečenemu narodu 
isto delavnost, ako je mogoče v sodelovanju^ z društvi 
Rdečega križa in prej omenjenimi ustanovami. 

i 

Člen 6. 

Posle Mednarodne unije za pomoč opravlja generalni 
svet, ki določa izvršilni odbor ob pogojih, predvidenih v 
tej konvenciji in priloženih statutih. 

Generami svet Mednarodne Junije za pomoč je se
stavljen iz delegatov vseh članov Mednarodne unije /.a 
pomoč, t. j . , po enega delegata vsakega člana. 

Vsak član Mednarodne unije za pomoč mone biti za
stopan tudi po svojem društvu Rdečega križa ali kateri 
domačih organizacij, omenjenih v členu 5. 

Člen 7. 

Mednarodna unija za pomoč ima svoj sedež v mestu, 
kjer je nastanjeno Društvo narodov. 

Imeti more svoje, popolne ali delne upravne pisarne 
y vsakem kraju, ki ga določi izvršilni odbor. 

Člen 8. 

V mejah, začrtanih po njenem namenu in skladno z 
ramimi državnimi zakonodajami ima Mednarodna unija 
aa pomoč pravico bodisi neposredno bodisi po pravni 
osebi, ki jo zastopa, nastopati pred sodiščem radi pri
dobivanja imovine v dar ali z obremenitvijo in da pose
duje nep/emičnine s nridržki2 gredvidemimi y clean, 12. 

Člen 9. 

Vsak član Društva narodov kakor tudi države, ki • 
niso članice, pa so udeležene pri tej konvenciji, se ob
vezuje sodelovali pri osnovanju temeljne glavnice Med
narodno unije za pom-.)č. Ta glavnica je razdeljena na 
deleže po 700 švicarskih frankov vsak. Vsak član Dru
štva narodov podpiše število teh deležev, ki je enako 
številu edinic, ki jih vsebuje njegov prispevek k stro
škom. Društva narodov. Prispevke držav, ki niso članice 
Društva narodov, določi izvršilni odbor po načelih, ki ve
ljajo za ugotovitev prispevkov članov Društva narodov. 

Člen 10. 

Vsaka visokih strank pogodnic poskrbi, da se v onih 
njenih ozemljih, v katerih se primenja ta konvencija, po
delijo Mednarodni uniji za pomoč kakor tudi organiza
cijam, ki delujejo v njenem imenu, skladno z odredbami 
člena 5. te konvencije in priloženih statutov v vsem po 
njenem zakonodavstvu dopuščenem obsegu vse imunite
te, olajšave in svoboščine, ki so najprimernejše za nji
hovo ureditev, kretanje njihovega osebja in njihovega 
materiala, in za njihovo pomožno delovanje kakor tudi za 
objavljanje njihovih razglasov. 

Člen 11. 

Viri Mednarodne unije za pomoč sestoje razen iz te
meljne glavnice, predvidene po členu 9.: 

1. iz prostovoljnih subvencij, ki jih morajo nakla-
nja-ti vlade; 

2. iz vsot, nabranih med ljudstvom; 
3. iz daril, predvidenih v členu 12. 

Člen 12. 

Mednarodna unija za pomoč more sprejemati vsako
vrstna darila. Darila morejo biti ali navadna ali name
njena po darovalcih z nalogi, pogoji in posebnimi na-
-nieni takšni deželi, takšni vrsti nesreč, ali takšni posebni 
nesreči kakor je to označeno. 

Darila se sprejemajo samo, ako so skladna z na
menom Mednarodne unije za pomoč, opredeljenim v čle
nih 2. in 3. te konvencije kakor tudi v pusebnem zakono
davstvu prizadetih držav. 

Cleu 13. ^ 

Nič se ne more po tej konvenciji tolmačiti, kakor da 
bi prikrajševalo svobodo društev, ustanov ali organov, 
omenjenih v členu 5., kadar delajo v lastnem imenu. 

Člen 14. 

Visoke stranke pogodu i ce soglašajo v tem, da se vsi 
nesporazumi, ki bi mogli nastati med njimi ob tolma
čenju ali primeni te konvencije, ako se ne morejo raz
pravljati v neposrednih razgovorih ali na kakršenkoli 
drugi prijateljski način, predlože v odločitev stalnemu 
mednarodnemu sodnemu dvoru. Sodišče se more v da
nem primeru pozvati s prošnjo, ki jo pošlje katera iz
med strank. Ako države, med katerimi je prišlo do ne
sporazuma, ali ena od njih ni udeležena pri protokolu 
z dne 16. decembra 1920., nanašajočem se na stalni med
narodni sodni dvor, se nesporazum predloži po njihovi 
želji in skladno z ustavnimi predpisi vsake od njih bo-
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disi stalnemu mednarodnemu sodnemu dvoru ali pa ar
bitražnemu sodišču, sestavljenemu skladno s konvencijo 
z dne 18. oktobra 1907. glede mirne ureditve mednarod
nih konfliktov ali pa kateremukoli drugemu arbitražne
mu sodišču. 

Člen 15. 

Ta konvencija, katere francosko in angleško besedi
lo je enakovredno, nosi datum današnjega dne in more 
biti do 30. aprila 1928. podpisana v imenu vsakega člana 
Društva narodov kakor tudi vsake diržave, ki ni član, pa 
je zastopana na konferenci v Ženevi ali, ki ji svet Dru
štva narodov v ta namen priobči izvcd konvencije. 

Člen 16. 

Ta konvencija se ratificira. Instrumenti ratifikacije 
se predajo generalnemu tajniku Društva narodov, ki o 
njihovem deponiranju takoj obvesti vsako državo, ki je 
podpisala ali pozneje pristopila. 

Člen 17. 

Počenši oddne 1. maja 1928 тоте vsait član Društva 
narodov in vsaka država, omenjena v členu 15., pristopi
ti k tej konvenciji. Ta pristop se izvrši z notifikacijo, po
slano generalnemu tajniku Društva narodov, da se de
ponira v arhivu tajništva. Generalni tajnik obvesti o tem 
deponiranju takoj vsako državo, ki je konvencijo podpi
sala ali ji pristopila. 

Člen 18. 

Ta konvencija stepi v veljavo šele, ko bodo deponi
rane ratifikacije ali pristopi v imenu najmanj dvanajstih 
članov Društva narodov ali držav, ki niso člani, pa bi 
njihova skupna subskripcija dosegla šeststo deležev. Dan, 
ko stopi v veljavo, je devetdeseti dan potem, ko prejme 
generalni tajnik Društva narodov poslednjo teh ratifika
cij ali pristopov. Po tem bo ta konvencija glede vsake 
stranke dobila moč devetdeseti dan po prejemu instru
menta ratifikacije ali notifikacije o pristopu. 

Za primeno tega člena odredi generalni tajnik dru
štva narodov začasno oceno prispevkov držav pogodnic, 
ki niso člani Društva narodov. 

Skladno z odredbami člena 18. pakta Društva naro
dov bo registriral generalni tajnik Društva narodov to 
konvencijo na dan, ko stopi v veljavo. 

Člen 19. 

Vsak član Mednarodne unije za pomoč more Izsto
piti leto dni po predhodnem obvestilu, piriobčenem gene
ralnemu tajniku Društva narodov. 

Leto dni potem, ko prejme generalni tajnik Društva 
narodov to obvestilo, se prenehajo primenjati določbe'te 
konvencije na ozemlju člana, ki je na ta način izstopil iz 
unije. 

Člen 20. 

Visoke stranke pogodnice morejo izjaviti v trenutku 
podpisa, ratifikacije ali pristopa, da ne smatrajo, da pre
vzamejo s sprejemom te konvencije, kakšne obveznosti 
glede celote ali kateregakoli dela svojih kolonij, protek-
toratov ali teritorijev, postavljenih v njihov fevd ali man
dat; v tem primeru se ta konvencija ne piimenja na 
ozemlja, ki eo bila predmet takšne izjave. 

Visoke stranke pogodnice. morejo naknadno notifi-
/, 

ravajo napraviti to konvencijo veljavno za celoto ali ka
terikoli del svojih teritorijev, ki so bili predmet izjave, 
omenjene v predhodnem odstavku. V tem primeru se 
primenja konvencija na teritorije, omenjene v notifika-
ciji, devetdeset dni potem, ko jo je prejel generalni taj
nik Društva narodov. 

Prav tako morejo visoke stranke pogodnice vsak čas 
izjavili, da nameravajo ukiniti veljavnost te konvencije 
za celoto ali katerikoli del svojih kolonij, protektora to v 
ali teritorijev, postavljenih v njihov fevd ali mandat; v 
tem primeru se preneha konvencija primenjati na teri
torije, ki so bili predmet take izjave, leto dni potem, ko 
jo je prejel generalni tajnik Društva narodov. 

Člen 21. 

Revizijo te konvencije more zahtevati vsak čas tre
ćina članov Mednarodne unije za pomoč. 

Tej konvenciji priloženi statuti se morejo izpremeni-
ti po generalnem svetu. V tem primeru mora generalni 
svet zbrati tri četrtine svojih članov in izprememba mora 
biti odobrena od dveh tretjin navzočih članov. 

V p o t r d i l o t e g a so prej imenovani poobla
ščenci podpisali to konvencijo. 

N a p r a v l j e n o y Ženevi dvanajstega julija tisoč 
devetsto dvajset sedmega v enem samem izvodu, ki se 
deponira v arhivu tajništva Društva narodov; njegov to
čen prepis se dostavi vsem članom Društva narodov in 
državam, ki niso članice, pa so zastopane na tej konfe
renci. 

Albanija: 
M. Libohova, s. r.' 

Nemčija: 
Draut, s. r. 
Ruppert, s. r. 

, dr. Dünner, s. r. 
dr. Schellert, s. r. 

Belgija: 
A. François, e. r. 

Brazilija:1 

Raoul de Rio Branco, s. г. 

Indija: 
Atul C. Chatterjee, s. r. 

Bolgarija: 

S. N. Laftchieff, s. r. 

Kolumbija: 

A. ЈГ. Restrepo, s. r. , 

Kuba: . 
G. de Blanck, s. r. 

Svobodno mesto Gdansk; 
Chodžko, s. r. 
dr. Ferber, s. r. , - , 

Egipet: 

S pridržkom, da egiptovska vlada nailmadno sprejme 
odločbo iOTršdikiega odbora, s katero se bo določil njea 
prispevek. 

Atamed el Kadry, e. r. " v 

1 Ta podpis je bil dam. ad referendum toraaUjekettM 
cirati'generiaineniy tajniku Društva migamt da name-palamento. 

-;Ш 
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Ekvador: 
F. Guarderas, s. r. 

Španija: 
S pridržkom ratifikacije. 

Luis Quer Boule, s. r. 

Finska: 
Rudolf Holsti, s. r. 

Francija: 
Çlauzel, s. r. 

Grčija: 
V. Dendramis, s. r. 

Guatemala: i 
José Castaneda M., s. r. 

Ogrska: 
Podpisujoč to konvencijo izjavlja podpisani delegat 

Ogrske v imenu svoje vlade, da »najugodnejše imunitete, 
olajšave in svoboščine*, omenjene v členu 10. te konven
cije, ne zajemajo niti eksteritorialnosti niti drugih pra
vic in imunitet, ki jih uživajo na Ogrskem prcüpisno 
akreditirani diplomatski agenti. 

Paul de Hevesy, s. r. 

Italija: 
Giovanni Ciraolo, s.- r. 
Cavazzoni Stefano, s. r. 

Letonska" 
Charles Daramans, s. r. 

Monako: 
R. Elles, s. r. #" . . ' 

Nikaragua: 
F. Medina, s. r. 

Peru: 
Victor Gonzalez Olaecbea, s. r. 

Poljska: 
Chodžko, s. r. 

Portugalska: 
A. M. Barthoiomeu Ferreira, s. r. 

Rumunija: 
N. P. Comnène, s. r. 

San Marino: 
Fr. Paolo Vanni АтсМгаН, s. г.' 

Češkoslovaška: 
Ferdinand Veverka, s. r. 

Turčija: 
Mehmed Munir, e. r. . . . . . . 

Uruguaj: 

- -, -E. E. Buero, s. r. 
Venezuela: 

.Octavio Baptista, s. r. 
F, J. Duarte, s. r. 

Statut 
Mednarodne unije za pomoî. 

Člen 1. 
Vsak delegat v generalnem svetu more imeti po 

enega namestnika, ki prisostvuje sejam, ima pa posve
tovalni glas in pravico glasovanja le tedaj, ako je dele
gal sam odsoten. 

Predstavniki mednarodnih združenj za pomoč in 
drugih kvalificiranih organizacij in ustanov se morejo 
pozvali, da prisostvuj?jo kot svetovalci na zborovanjih 
generalnega sveta. 
' Generalni tajnik Društva narodov more prisostvo
vati ali biti zastopan na vseh-zborovanjih generalnega 
sveta. 

Člen 2. . : 

Generalni svet se sestaja na poziv izvršilnega od
bora vsaki dve leti na sedežu Mednarodne unije za po
moč. V vmesnem času dveh fet se more zbrati na vsa
kem kraju, ki ga določi odbor. Izvršilni odbtfr je dolžan 
sklicati generalni svet na zahtevo najmanj ene četrtine 
članov generalnega sveta. 

Na prvo zborovanje se skliče generalni svet po 
svetu Društva narodov. 

Člen 3. 
Vabilo za generalni svet se pošlje najmanj tri me

sece vnaprej in mora vsebovati dnevni red zborovanja. 
Generalni svet odloča veljavno, če so navzoči dele

gati polovice članov Mednarodne unije za pomoč s pri
držkom po členu 21. konvencije; odloča z večino odda
nih glasov v vseh primerih, kadar ni predpisana s tem 
statutom močnejša večina. ' 

( Člen 4. 

Generalni svet imenuje z dvetretjinsko .večino od
danih glasov člane izvršilnega odbora kakor tudi njihove 
namestnike. Z isto-večino izdaja vse upravne odredbe, 
ki so potrebne za izvrševanje tega statuta. 

Generalni svet izda z večino svoj poslovnik, ki moro 
predvideti za izvolitev članov izvršilnega odbora abso
lutno večino, kadar se po več glasovanjih ne doseže no
ben rezultat. 

Generalni svet odloča v vseh zadevah Mednarodne 
unije za pomoč. 

Člen 5. 
Izvršilni odbor ima sedem članov. IzvoIj?ni so za 

dobo dveh let prav tako kakor njihovi narqestniki. 
Ako se izprazni' kako mesto iz kateregakoli vzroka, 

se odbor popolni do konca tekoče dobe s privzetjem 
enega od namestnikov! 

Dva predstavnika mednarodnih organizacij Rdečega 
križa (mednarodni odbor Rdečega križa in liga društev 
Rdečega križa) sodelujeta v odboru kot svetovalca. 

Generalni tajnik Društva narodov more prisostvo
vati ali biti zastopan na vseh sejah izvršilnega odbora. 

Izvršilni odbor predpisuje svoj poslovnik. 

• Člen 6. 

Izvršilni odbor se sestaja vsaj enkrat na leto na se
dežu Mednarodne unije za pomoč na poziv svojega pred
sednika. Predsednik določa dan in kraj ostalih sestankov. 
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Člen 7. 

Izvršilni odbor je mandatar Mednarodne unije xa 
pomoč in more biti fiduciarni upravitelj sredstev, pri
dobljenih po nalogih, pogojih in posebnih namenih. Iz
vršilni odbor ima najširšo oblast in opravlja vse posle 
skladno z namenom Mednarodne unije za pomoč in na 
njen račun. 

Izvršilni odbor predstavlja Mednarodno unijo za po
moč pred Društvom narodov, vladami, organizacijami, 
omenjenimi v členu 5. konvencije in vsem osebam, fi
zičnim in juridičnim. Pooblaščen je vlagati tožbe pri so
dišču ali biti tožen pred sodiščem v imenu ali na račun 
Mednarodne unije za pomoč in more sklepati poravnave. 

Izvršilni odbor zbira denar, ga uporablja, investira 
in upravlja kot pravni pooblaščenec ali fiduciarni upra
vitelj in izvršuje v imenu Mednarodne unije za pomoč 
vse bančne in zavarovalne posle: 

Izvršilni odbor izvršuje ali potrjuje raznovrstne na
kupe in ureja opremljanje. 

Izvršilni odbor odloča o pravilih za izdajanje de
narja Mednarodne unije za pomoč. 

V primeru nesreče je izvršilni odbor pooblaščen, za
posliti akcijo Mednarodne unije za pomoč in organizirati 
pomoč kakor tudi pozive za prispevke. 

Člen 8. 
S pridržkom določb člena 9. more izvršilni odbor 

prenesti vso ali del svoje oblasti na enega ali več svojih 
članov. 

Člen 9. 
Vsi spisi, napravljeni po izvršilnem odboru kot prav

nem pooblaščencu ali fiduciarnem upravitelju kakšnega 
darila, obremenjenega z nalogi, pogoji ali specialnimi 
nameni, morajo nositi vsaj po dva podpisa. 

Prav tako je postopati s spisi, s katerimi se raz
polaga. 

Člen 10. 

Brez prejudica za odredbe člena 18. sestavlja iz
vršilni odbor vsako leto poročilo o svojem delovanju in 
svojih poslih, ki se pošlje članom Mednarodne unije za 
pomoč. Razen tega se to poročilo priobči generalnemu 
tajniku Društva narodov, da se predloži v znanje svetu 
in skupščini Društva narodov. Prav tako" se tudi objavi. 

Člen 11. 
Izvršilnemu odboru pomagajo izvedenci, ki morejo 

bui vprašani za svet bodisi posamezno ali skupno. 
Izvedence imenuje izvršilni odbor, in sicer po enega 

ali dva izvedenca za vsako državo ali geografski predel, 
ki 'obsega več držav in ki ga določi izvršilni odbor v 
sporazumu s prizadetimi člani. 

Izvedenei se imenujejo za tri leta; stanovati morajo 
v svojem predelu. Izvršilni odbor more imenovati, kadar 
to zahtevajo prilike, poleg prej omenjenih izvedencev 
tudi nadomestne izvedence, ki niso vezani na bivališče 
v določenem' predelu. 

Imenovanje izvedencev ali nadomestnih izvedencev 
se mora izvršiti pri vsakem od njih s pristankom priza
detega elana, odnosno prizadetih članov. 

Člen 12. 
Izvršilni odbor sklicuje izvedence, kojih' sodelovanje 

smatra za potrebno ali zahteva njihova mnenja pismeno 
vedno, kadar to zahtevajo prilike. 

Člen 13. 
Stroške in odškodnino za potovanje in bivanje dele

gatov generalnega sveta povrnejo oblastva, ki so jih 
imenovala. 

Stroški in odškodnina za potovanje članov izvršilne
ga odbora in izvedencev se plačajo iz proračuna Med
narodne unije za pomoč. Služba članov izvršilnega od
bora in izvedencev je brezplačna. 

Člen 14, 

Mednarodne organizacije Rdečega križa (mednarodni 
odbor Rdečega križa in liga društev Rdečega križa) se 
pozovejo, da na svoje stroške in v mejah, ki jih smatrajo, 
za primerne svojim sredstvom, oskrbe centralni in stalni 
urad Mednarodne unije za pomoč. Ta urad je postavljen, 
pod upravo izvršilnega odbora. 

Člen 15. 
Podporno delovanje vršijo v vsakem predelu na 

račun Mednarodne unije za pomoč organizacije, omenje
ne v členu 5. konvencije, ki so obsežene po tem predelu. 

Ako eden in isti predel vsebuje več držav, ali ako 
v enem predelu sodeluje več prej omenjenih organizacij 
pri podpornem delovanju, more izvršilni odbor ukreniti 
vse, kar je koristno, da zavaruje vzporedno sodelovanje 
pri delu in dajanju podpor. V ta namen more zlasti s 
privoljenjem teh organizacij ustanoviti pokrajinske od
bore, pazeč pri izberi njihovih Članov na tehnično spo
sobnost, pridobljeno izkušenost in upravne lagodnosti. 

V primeru nesreče skrbi načeloma izvedenec, od
nosno izvedenci, ki spadajo v prizadeti predel, da se 
izvršilni odbor obvesti. 

Člen J6. 

Mednarodna unija za pomoč ustanavlja neodvisno od 
temeljne glavnice in vseh drugih fondov, ki bi jih sma
trala za potrebne, da se ustanove: 

1. poslovni fond, ki ga tvorijo: 
a) dohodki temeljne glavnice in spodaj predvidene 

rezerve; , 
b) odtegljaji od vseh vsot, danih Mednarodni uniji 

za pomoč na razpolago, ki pa ne smejo presegati enega 
odstotka. 

Iz tega poslovnega fonda se krijejo običajni in stal
ni izdatki Mednarodne unije za pomoč, kadar izjemoma 
niso zagotovljeni po mednarodnih organizacijah Rdečega 

'k'riža (mednarodni odbor Rdečega križa in liga društev 
Rdečega križa). 

2. rezerva, ki jo tvorijo: 
a) ostanki vseh sredstev, ki se ne bi popolrtoma 

uporabili za svoj posebni namen; 
b) odtegljaji od gotovine vseh vsot, danih na raz

polago Mednarodni uniji za pomoč brez posebnega na
mena, ki pa v danem primeru priključeni odtegljajem, 
predvidenim za poslovni fond, ne smejo presegati zne
ska petih procentov. 

Ta rezerva služi v prvi vrsti za obnovo temeljne 
glavnice, predvidene v členu 9. konvencije in nato za 
dajanje ali dopolnjevanje podpor v nesrečah, za katere 
ne obstoji nikakršno posebno darilo. 

Člen 17. 

Fondi Mednarodne unije za ротоб z izjemo vsot, Iff 
so potrebne za tekoče posle,, se deponirajo, bodisi pri 
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istih kreditnih ustanovah kakor fondi Društva narodov 
ali pa pri drugih takšnih ustanovah, ki nanje pristane 
generalni svet. 

Člen 18. 
Vsako leto sestavlja' izvršilni odbor bilanco Med

narodne unije za pomoč. 
Ta bilanca izkazuje tako aktivni kakor pasivni polo

žaj Mednarodne unije za pomoč kakor tudi račune, Id 
združujejo poslovanje za vsako nesrečo posebej. 

Člen 19. 
Društvo narodov je pozvano, da zagotovi ob pogo

jih, ki jih samo določi, kontrolo nad računi Mednarodne 
.unije za pomoč, razume se pa, da ono v tem pogledu no 
nosi nikakršne odgovornosti. 

§ 2 . 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga podpiše kralj, ob

vezno moč pa dobi, ko se izpolnijo določbe členov 17. 
in 18. omenjene konvencije in ko bo objavljen v »Služ
benih novinah«. 

Našemu ministru" pravde priporočamo, da ta zakon 
razglasi, Našemu ministru za zunanje zadeve ter Našemu 
ministru za socialno politiko in narodno zdravje, da po
skrbita za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, 
da po njem postopajo, vsem in vsakomur pa, da se mu 
pokoravajo. 

V Beogradu, dne 30. maja 1931. 
Aleksander s. r. 

Vide) Minister za zunanje posle 
in pritisnil državni pečat dr. V. Marinkovié s. r. 
Čuvar državnega pečata, Predsednik 

minister pravde ministrskega sveta, 
Dimitrije V. Ljotid s. r. minister 

Minister za notranje posle, 
za socialno politiko in. častni adjutant Nj. V. kralja, 

narodno zdravje armijski general 
Nikola Preka s. r. P. K. Živković s. r. 

Minister pravde 
(M. P.) Dimitrije V. Ljotić s. r. 

O p o m b a : Ratifikacijski instrument je bil depo
niran v Ženevi dne 28. avgusta 1931. 

Pov. br. 18.755. 
Iz pisarne ministrstva za zunanje posle. 

Uredbe osrednje vlade. 
240. 

Na obnovi zakona o ureditvi prometa s filmi z dne 
6. decembra 1931. predpisujem to-le 

uredbo 
o prometu s filmi.* 

I. Registriranje filmov. 
Člen 1. 

Vel kinematografski filmi, ki so namenjeni za pro-
Wet, t. j . za prikazovanje pred izvestnim zborom ljudi, 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
fc marca 1931., št« 52/XX/13L 

najsi v zgradbah in prostorih, nalašč za ta namen pri
rejenih, ali v odprtih prostorih in v premičnih šotorih 
ali. pa v klubih, društvih ali drugih zaključenih druž
bah, se moraju, preden se dajo v promet, predložiti 
državni filmski centrali zaradi registriranja in eventuale 
oddaje v cenzuro. 

Prošnjo za registriranje sme vložiti samo oseba ali 
podjetje, ki se bavi z uvažanjem filmov iz inozemstva 
ali s proizvajanjem filmov v državi ali vobče s pro
metom s filmi in ki ima predpisno dovolilo za obav
ljanje teh obrtov. 

Obenem s prošnjo je treba predložiti film in v treh 
enakih izvodih naziv filma, kratek popis vsebine filma 
in nato po vrsti vse ono, kar je in kakor je predpisana 
v členu 25. pravilnika o cenzuri filmov z dne 22. februar
ja 1932.* Če film po členih 7. in 33. omenjenega pravil
nika ni zavezan cenzuri, je s filmom predložiti naziv, 
besedilo in kratek popis vsebine filma v enem izvodu. 

Člen 2. 
Naknadno registriranje filmov, ki so dani v promet 

v času od dne 15. decembra 1931., t. j . odkar je stopil 
v moč zakon o ureditvi prometa s filmi, pa dokler stopi v 
moč ta uredba, se izvrši tako, da vroči oseba' ali podjetje 
iz drugega odstavka člena 1., ki jih je dala v promet, 
državni filmski centrali izvirnik ali overovljeni prepis 
odobrila cenzurne komisije (cenzurne karte) za prikazo
vanje dotičnega filma obenem s kratkim popisom vsebine 
filma, napisi, besedili, in podatki, kdaj, kje in kdo je 
film nabavil in dal v promet. 

Naknadno registriranje se začne petnajsti dan po
tem, ko stopi ta uredba v moč, zaključi se pa dne 30. 
aprila 1932. Po tem roku se naknadno registriranje ne 
vrši več. 

II. Vezanje filmov domače izdelave z uvoženimi zabav
nimi filmi. 

Člen 3. 
Osebe ali podjetja iz drugega odstavka Člena 1., 

ki predlože izza dne 5. marca 1932. državni. filmski 
centrali uvožene zabavne filme zaradi oddaje v cenzuro 
in zaradi registriranja, morajo dokazati, da dajejo ob
enem v promet ali da bodo v določenem jim roku dale 
v promet ustrezno število metrov istovrstnega filma do
mače izdelave, t. j . poleg nemega tujega domač nemi 
film, poleg zvočnega tujega pa domač zvočni film, in 
sicer do konca 1933. v dolžini.najmanj 7°/o števila metrov 
uvoženega zabavnega filma, po tem roku pa v dolžini 
najmanj 15°/o števila metrov uvoženega zabavnega filma. 

Ce se obenem z uvoženim zabavnim filmom pred
loži tudi sam film domače izdelave zaradi oddaje v cen
zuro in zaradi registriranja po predpisih, ki veljaj:) za 
cenzuriranje in registriranje filmov, mora oseba ali pod
jetje iz drugega .odstavka člena 1. dokazati, da je ustrez
no število metrov filma domače izdelave sama izdelala 
ali dala izdelati v državi ali ga neposredno ali posredno 
nabavila od domačega proizvodnika, kakor tudi, da last
nik takega filma pristaja, da se ta film veže izključno 
s filmi, uvoženimi po tej osebi ali tem podjetju. 

Če predloži uvoznik tuj zabavni film brez filma 
domače izdelave, mora dokazati, da veže druga oseba 
aliV drugo podjetje iz drugega odstavka člena 1. isto
časno z, njegovim uvoženim filmom ustrezno število 

* »Službeni Hsk št, 216/19 ia 1. 1932. 
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metrov filma domače izdelave. Tudi v tem primeru se 
morajo predložiti dokazi, da je dotična druga oseba ali 
drugo podjetje ta domači film sama izdelala ali dala 
izdelati v državi ali ga neposre'dno ali posredno na
bavila od domačega proizvodnika, kakor tudi da lastnik 
tega filma pristaja, da se ta film veže izključno s filmi, 
ki jm predlaga uvoznik. 

Ölen 4 

Državna filmska centrala pazi na obveznosti oseb 
ali podjetij iz odstavka drugega člena 1. glede vezanja 
filmov domače izdelave z uvoženimi zabavnimi filmi in 
obračunja z njimi najkesneje vsake tri mesece. Ce pre
sega pri obračunjanju skupno število metrov filmov do
mače izdelave, ki je bilo dotlej dano v promet; v raz
merju proti številu metrov uvoženih zabavnih'filmov, ki 
8o dotlej bili dani v promet, predpisani minimum 1%, 
odnosno izza dne 1. januarja 1934. 15°/o, se sme pre
sežek dotični osebi ali podjetju na prošnjo poračuniti 
na uvoz novih zabavnih filmov. Če se pri obračunjanju 
pokaže, da je skupno število metrov filmov domače iz
delave manjše od 7%, odnosno od 15% izza dne 1. ja
nuarja 1934, mora dotična oseba ali podjetje za razliko 
položiti po zakonu določeno vsoto denarja, in sicer pri 
Državni hipotekami banki za račun državne filmske cen
trale. 

Člen 5. 

•Z /uvoženim zabavnim filmom se ne da vezati film 
domače izdelave, ki ga cenzura ni odobrila ali o ka
terem se ugotovi, da je v celoti ali v delih že bil vezan 
z drugim uvoženim zabavnim filmom. 

Člen 6. 

Državna'filmska centrala vodi poseben filmski re
gister, v katerega vpisuje tuje, kakor tudi z njimi ve
zane domače filme po vrstnem redu, kakor se vroče radi 
registriranja. K registru vodi filmske indekse ločeno po 
poedinih osebah ali podjetjih iz drugega odstavka 
člena L 

Za filme, M so zavezani cenzuri, vpiše državna film
ska centrala ob registriranju v cenzurno karto in cenzur
no knjižico svoje potrdilo, da je izpolnil predložilec fil
ma vse obveznosti, predpisane z zakonom o ureditvi 
prometa e lilmi in s to uredbo. * 

Glede filmov, M niso zavezani cenzuri, vpiše držav
na filmska centrala svoje potrdilo o izvršenem registri
ranju v posebno registrsko karto, ki velja kot dovolilo 
za prikazovanje filma. 

Ш. Prikazovanje kulturnih fiimov. 

Člen 7 

Badi ugotavljanja, ali je povsem izpolnjena obvez
nost, prikazovati kulturne filme (§ 9. zakona o ureditvi 
prometa' s filmi*), izda državna filmska centrala ob
razce, v katerih morajo kinematografi za vsako pred
stavo točno izpolniti vse razpredelke tega obrazca. 

Točnost podatkov, vpisanih v te razpredelke, ove-
ravljajo organi občega upravnega oblastva prve stopnje, 
odrejeni po členu 14. pravilnika o cenzuri filmov z dne 
22. februarja 1932.** I 

Kmematografi morajo izročati te obrazce, izpolnjene 
ш. pristojno overovljene, državni filmski centrali v roku, 

* »Službeni Ust« št. 71/8 iz L 1932. 
** iStažbeni list« š t 216/18 « 1. 1932. • • • ' - . 

ki ga jim določa državna filmska centrala za njih pred
ložitev. Ti rokovi ne morejo biti daljši od treh mesecev. 

Državna filmska centrala proverja in obračunja po 
obrazcih obveznosti kinematografov glede prikazovanja 
kulturnih' filmov in ugotavlja, ali so te obveznosti iz
polnjene. 

Člen 8. 
Presežke števila metrov v prikazovanju kulturnih 

filmov pri poedinih predstavah sme poračuniti državna 
filmska centrala v korist drugih predstav, ne da bi s 
tem posegala v načelno obveznost, prikazovati kulturne 
filme pri vsaki predstavi. 

Clan 9. • , 
Isti kulturni film smejo prikazovati največ dvakrat 

v enem letu oni kinematografi, ki menjajo zabavni4 pro
gram enkrat na teden, največ trikrat oni, ki mettjajo 
program dvakrat na teden, a -največ štirikrat oni kine
matografi, ki menjajo zabavni program trikrat aH več-, 
krat na teden. 

Člen 10. 
У 14 dneh petem, ko slepi ta uredba v moč, morajo 

izročiti kinematografi državni filmski centrali seznamek, 
iz katerega je razvideti: ime in sedež kinematografa 
(banovina, srez, kraj, ulica, hišna številka), ime in sta
novanje lastnika, zakupnika in upravitelja kinemato
grafa, ime in stanovanje operaterja, naziv aparature, 
dovolilo pristojnega oblastva za opravljanje kinemato
grafskega obrta v overovljenem prepisu, število sede
žev in stojišč, redne in izredne cene vstopnic, ali je 
kinematograf urejen za prikazovanje nemih ali zvočnih 
filmov in aH v poslednjem primeru dejanski prikazuje 
zvočne filme, ali prikazuje izključno filme ali. izvaja 
v vzporedu tudi druge, prireditve, katere dni v štednu 
prireja predstave in koliko predstav dnevno, kolikokrat 
menja program na teden ali na mesec. 

IV. Obče in končne odredbe. r.ov--; 

Člen 11. 
Odločbe po zakonu o ureditvi prometa s filmi in 

po tej uredbi se sklepajo v sejah državne filmske cen
trale z večino glasov prisotnih članov. Ob enakem številu 
glasov odloča glas predsednikov. Za sklepčnost držav
ne filmske centrale morajo biti v seji navzočni najmanj 
štirje člani. 

Odločbe podpisuje predsednik. 

Člen 12. •''"{..' 
Nadzorstvo, nad točno uporabo predpisov zakona ö 

ureditvi prometa s filmi in te uredbe vrši državna film
ska centrala neposredno ali po občem upravnem ob-
lastvu, do katerega se za to obrača. 

Ölen 13. 
Obče upravno oblastvo prve stopnje izreka kazeti 

zaradi kršitve predpisov zakona o. ureditvi prometa, e 
filmi, ko dobi od državne filmske centrale potrebno po
ročilo, in obvešča o tem državno filmsko centralo. 

Člen ,14 
Ta uredba stopi v moč, ko se razglasi y iSlužbettui 

novinah«. \ ' 
V Beogradu, dne 4 marca 1932.; III. br. lO.fiSÒ* 

Minister za notranje posle 
dr. M. Srškić Si-ft^ 
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241. 

Na osnovi § 1., točke 6., zakona o organizaciji in 
kontroli izvoza živine, živalskih proizvodov in izdelkov 
z dne 14. decembra 1931. predpisujem v soglasnosti z 

- ministrom za poljedelstvo in po odobritvi ministrskega 
sveta ta-le 

pravilnik 
o kontroli izvoza živine, živalskih pro

izvodov in izdelkov.* 
§ i . . • x 

1. Po § 2. zakona o organizaciji in kontroli izvoza 
živine, živalskih proizvodov in izdelkov vrši minister za 
trgovino in industrijo nadzorstvo nad izvozom živine, 
živalskih proizvodov in izdelkov po »uradu za kontrolo 
izvoza živine« (»Ured za kontrolu izvoza stoke«). Ta 
urad se osnuje pri zavodu za pospeševanje zunanje 
trgovine. 

2. Urad za kontrolo izvoza živine izvaja administra-
• tivno in tehnično pogodbene odredbe o kontingentiranju 

izvoza živine, živalskih proizvodov in izdelkov. 
3: Po § 4. zakona o organizaciji in kontroli izvoza 

živine, živalskih proizvodov in izdelkov se sestavi pri 
uradu za kontrolo izvoza živine »strokovni odbor«, ki 
nadzira in odobruje porazdelitev kontingentov živine za 
izvoz, predlagano po uradu na osnovi vpisanih prijav. 
Istotako proverja odbor tudi vpisovanje izvoznikov sa
mih v vpisnik. 

1. Minister za trgovino in industrijo postavlja pred
sednika in podpredsednika strokovnega odbora iz mini
strstva za trgovino in industrijo (načelnikov oddelka za 
zunanjo trgovino in trgovinsko politiko),. odnosno šefa 
zavoda za pospeševanje • zunanje trgovine, kakor tudi 
ostale člane strokovnega odbora, ' razen predstavnikov 
ostalih niže navedenih ministrstev, ki jih postavlja resort-
ni minister. 

2. Člani strokovnega odbora so razen dveh gornjih 
predstavnikov ministrstva za trgovino in industrijo tudi 
še: dva predstavnika ministrstva za poljedelstvo (in 
sicer: načelnik oddelka za živinorejo in načelnik oddelka 
za veterinarstvo) in en predstavnik ministrstva za pro
met, trije predstavniki Glavne zadružne 'zveze kraljevine 
Jugoslavije v Beogradu in po en predstavnik Zveze 
živinorejskih zadrug v Zagrebu, Zadruge za izvoz živine 
in živalskih proizvodov v Zagrebu, Zveze industrijalcev 
za: mesne izdelke v Beogradu in Društva izyoznikov 
kraljevine Jugoslavije v Beogradu. 
•:••" 3. Po pokazani potrebi postavi minister za trgovino 

ih : industrijo za člane strokovnega odbora lahko tudi 
'. druge strokovnjake in predstavnike drugih strokovnih 

organizacij, toda tako, da število članov strokovnega 
oüborä ne sme biti večje od 16. 

§8. 

Za polnoveljavni sklep strokovnega odbora je potreb
na večina predstavnikov poedinih ministrstev kakor tudi 
večina zastopanih organizacij. V spornih primerih odloča 

. minister za trgovino in industrijo. Sklepi so polnoveljavni, 
Če.je seji prisostvovala polovica članov. 

—' ' ' - ' - ' -j i 

; , f »Službene novine kraljevine ' Jugoslavije« z dne 
27j februarja 1932* St. 46/XVIII/121, 

§ 4. 

Uradu za kontrolo izvoza živine, živalskih proizvodov 
in izdelkov načeluje šef urada, ki ga postavlja na predlog 
oddelka za zunanjo trgovino, in trgovinsko politiko mini
ster za trgavjno in industrijo. 

Šefu urada odreja prejemke minister za trgovino in 
industrijo. 

Šef urada je obenem tudi poročevalec pri sejah 
strokovnega odbora. 

Za dokaz, da so poedina podjetja ali osebe poobla
ščene, izvažati iz države v okviru kontingentov živino, 
živalske proizvode in izdelke, se jim izdaje posebno 
»izvozno potrdilo«. . 

Ta »izvozna potrdila« izdaje urad za kontrolo izvoza 
živine, podpisujeta jih pa šef urada in predsednik stro
kovnega odbora, odnosno ob njegovi odsotnosti podpred
sednik ali, če je ta zadržan, en član strokovnega odbora, 
ki ga odredi na predsednikov predlog minister za trgo
vino in industrijo. Šefa urada nadomestuje po pöfrebi 
za to posebej po predsedniku strokovnega odbora poobla
ščeni uradnik urada. 

§6. : 

Z izvozom živine, živalskih proizvodov in izdelkov 
v okviru kontingentov, ustanovljenih s trgovinskimi po
godbami, se smejo baviti: 

}. vsa izvozniška podjetja, protokolirana v kralje
vini Jugoslaviji, ki se bavijo z izvozom živine, živalskih 
proizvodov in izdelkov; 

2. zadružne zveze in kmetijske in živinorejske za
druge, če izvažajo proizvode svojih zadružnikov, 

3. proizvodniki..in.živinorejci, čer>izvažajo santi ali 
v ta namen združeni svoje'lastne proizvode; "' •-•*.;•• 

4. industrije mesnih izdelkov in klavnice. 

§ 7- : 

Vsa podjetja, zadruge ali osebe, ki žele izvažati 
živino, živalske proizvode in izdelke y okviru, kontingen
tov, se morajo registrirati pri uradu za .kontrolo izvoza. 
živine. Prijave za registracijo vpiše urad v posebni vpis
nik po predpisih § 12. tega pravilnika. 

§8. 

Prijava za registracijo mora obsezati naslednje od
nosne listine: 

a.) ime in naslov podjetja, zadruge ali osebe, ki ee 
želi baviti z izvozom; 

b) dokaz (potrdilo) o protokolaciji podjetja, odnosno 
o registraciji zadruge ali zadružne zveze, za.proizvod-
nike pa občinsko potrdilo, potrjeno po prvostopnem 
upravnem oblastvu, da je živina, ki jo žele izvozili, 
njih svojina; 

ë) označbo vrste živine, ki jo izvozniki izvažajo (go
veda,, krave, voli, jalovina, biki, teleta, konji, prašiči, 
mesnati in špeharji, ovce in koze) in državo, v katero 
izvažajo; , 

d) izpisek iz knjig ali drugo listino, ki dokazuje, 
koliko je podjetje od leta 1925., odnosno če je ustanov
ljeno pozneje, od dneva ustanovitve pa do dne vložitve 
prijave,' izvozilo, za vsako leto in državo posebej, in 
sicer DO vrsti kakor, tudi go/kpljŽiBi» . " •* 

m-; 
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§ 9 . 

Vse blago, ki se izvozi v okviru kontingentov in 
z ugodnostmi po trgovinskih pogodbah z drugimi drža
vami, mora biti opremljeno -z izvoznim potrdilom, izda
nim po uradu za kontrolo izvoza živine. 

§ 10. 

Izvozna potrdila v okviru.kontingentov obsezajo na-
slednje podatke: 

Kraljevina Jugoslavija 
Ministrstvo za trgovino in industrijo 

Urad za kontrolo izvoza živine 
Št 

Beograd. 

Izvoznikovo ime ^„..„_^.-„ 
Sedež _. 
Vrsta blaga 

Prašiči: 
živih mesnatih prašičev 
živih prašičev špeharjev 

Goveda: 
pitanih volov 

J pitanih junic 
_ pitanih krav 

* »... mesnatih volov 
mesnatih volov* 

_ drugih mesnatih goved 
_ živine za klobase (klobasarice) 

Teleta: 
. živih telet 

zaklanih telet 

Meso: 
....„ mesnatih zaklanih svlpj: 

a) celih , 
_ b) v polovicah 

„. zaklanih telet 
_ kg svinjskega mesa (ođ mesnatih svinj, 

zarebrnice, vratine, plečeta, gnjati) 
„„„ _ kg svinjskega mesa (od ogarane svi

nje mangališke pasme) 
kg telečjega mesa. 

Števila se morajo zapisati s črkami (kar je nepotreb
nega, je treba prečrtati); 

Natovoritvena postaja -— u ~... 
Namembni kraj (raztovoritvena postaja in država) 

To potrdilo velja za čas od dne _ _...'. 
do dne _ 1932. za živino, živalske 
proizvode in izdelke, ki se izvažajo v okviru kontin
genta „ kosov _ kg ~ - po 
trgovinski pogodbi, sklenjeni med kraljevino Ju0oslavijo 
in . z dne ; , : — 1 9 3 — 

Predsednik: Šef: 

Potrdilo 
(pri natovoritvi) 

Gornje blago je natovorjeno in ustreza. predpisom 
pravilnifta za kontrolo izvoza živine, živalskih proizvo
dov in izdelkov; 

Državni veterinar: Šef železniške postaje: 

* Najbrže:-krav* — .0£. urm 

Datum 
(M. P.) 

Potrdilo 
(pri prestopu državne meje) 

Gornjie blago je prešlo carinarnico v redu in je 
poslano v - ~ • 
Državni obmejni veterinar: Dežurni carinski uradnik: 

(M. P.) 

Potrdilo carinarnice. 
Datum _ ~..:.~ . 
Potrdilo velja samo, če je opremljeno s predpisni-

mi kolki. 

§11-
Izvozna potrdila po § 10. izdaja urad v 4 izvodih 

pod isto številko in jih overavljata pri natovarjanju 
državni veterinar in šef natovorne železniške postaje. 
Trije izvodi se prilože tovornemu listu, četrti izvod pa 
pošlje nalovorna postaja uradu za kontrolo izvoza živine. 
Od treh potrdil, priloženih tovornemu listu, obdrži eno 
obmejna carinarnica zaradi voditve evidence, drugo 
pošlje uradu za kontrolo izvoza živine, tretje pa ostane 
pri tovornem listu. Da izvozno potrdilo velja, mora biti 
opremljeno s posebnimi kolki, ki jih predpiše po §§ в. 
in 7. zakona pravilnik, o izvoznih taksah. 

§12. 
Urad za kontrolo izvoza živine zapiše po prijavah 

izvoznikov in vročenih podatkih vsako podjetje, zadrugo 
in osebo v. poseben register in ustanovi ključ za poraz
delitev izvoznih potrdil v okviru kontingenta 

§ 13. . 
Izvozna potrdila, ki jih vraČata^natovoritvena postaja 

in obmejna carriarnica kot pravilna, služijo za evidenco 
o izvozu števila živali in teže za vsako državo posebej. 

§ 14. 
Vsak izvoznik se pravočasno obvesti o kontingentu, 

ki mu je dodeljen, in dobi izvozna potrdila za vsako 
tržišče posebej, kamor želi izvoziti, z označeno časovno 
količino.. 

Vsak izvoznik mora najkesneje 11 dni pred natovori-
tvijo prijaviti: 

a) količino, ki jo želi izvoziti iz države; 
b) trg in tržni dan; 
c) namembno državo; 
č) ime osebe, kateri pošiljko pošilja. 

§ 16. 
Konec vsakega meseca morajo predložiti Izvozniki 

uradu poročila o ukoriščenih izvoznih potrdilih in prej
mejo £o tem gotrdila za naslednji mesec» Z yeakim takim 
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poročilom mora predložili izvoznik kopijo komisijoijar-
skega računa o prodaji, ki služi izključno za notranjo 
uporabo urada. 

§ 16. 
{') Vsak izvoznik mora na osnovi prejetih potrdil 

njemu določeni .kontingent izvoziti. 
(2) Če izvoznik določenega kontingenta ne more 

izvoziti, mora v roku, ki se določi naknadno, o tem brzo
javno urad obvestiti. Kdor postopa nasprotno, se kaznuje 

/ po § 8. zakona o organizaciji in kontroli izvoza živine in 
1 živalskih proizvodov kraljevine Jugoslavije 

§ " t 
: Urad določi pravočasno in po potrebi, Kakovost in 

težo žive živine, ki se naj -v okviru kontingenta izvozi v 
poedine države. ' • ' < • ' 

§.18. 
Razen izvoznega potrdila inora imeti izvoznik tudi 

predpisano veterinarsko potrdilo o zdravstvenem stanju 
živine, živalskih proizvodov in izdelkov. 

§ 19. ' ' 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v »Službenih novinah«. 
• Minister za poljedelstvo 

Juraj Demetro vie s. г. 

^(Podpisi ostalih ministrov.) 

Minister 
za trgovino in industrijo 
dr. Albert Kramer s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta 
Petar Živković s. r. 

I'. 242.' 

; ' Na osnovi '§§ 6. ili 7. zakona o organizaciji:in kon-
[ troli izvoza živine, živalskih proizvodov in izdelkov z 

dne 14. decembra 1931. predpisujem v soglasnosti z mini
strom za finance in po odobritvi, ministrskega sveta ta-le 

pravilnik . 
o taksah, ki se pobirajo pri izvozu ži
vine, živalskih proizvodov in izdelkov.* 

• Wß Člen 1. 
.^ 1. Vsa izvozna potrdila, izdana po § 5/ pravilnika o 

kontroli izvoza živine, živalskih proizvodov in izdelkov, 
se taksirajo s posebnimi znamkami, ki jim predpisuje 
velikost, risbo in barvo po njih .vrednosti minister za 
trgovino in industrijo v soglasnosti z ministrom za 
finance. • ' • ; . / 
• ;i;\ 2. Samo,s, temi'.znamkami opremljena potrdila so 

• pravilna. 
-. 3. Količino natisa odobrenih znamk..(obrazcev), pod 

1. odobruje minister za trgovino in industrijo. . 
4. Cenzuro nad tiskanjem, korekturo, uničevanje ne

pravilno ali napačno natisnjenih znamk kakor tudi pre
jem pravilno natisnjenih znamk vrši pet članov strokov
nega odbora, ki je označen v § 4. zakona o ; organizaciji 
in kontroli izvoza živine, živalskih proizvodov in iz
delkov." 

J " ' * »Službene novfne kraljevine Jugoslavije« "ž~ dne 
/ 8 1 ^ & х и е д а ' ^ ^ . 4 б ^ Ш И ^ ^ 

5. Določeni, člani strokovnega odbora morajo o uni
čenih in nepravilnih kakor tudi o količini pravilno pre
jetih znamk voditi zapisnik za vsak dan. 

6., Pravilno prejete znamka izroče člani omenjenega 
strokovnega odbora na zapisnik osebi, ki je pooblaščena 
za njih sprejem z odločbo/ministra za trgovino in 
industrijo. 

7. Za prejem znamk pooblaščena oseba vknjiži znam
ke takoj v dnevnik, na prejemni strani in razhoduje 
izdane vsote na izdajni strani. 

8. S prodajo znamk;dobljene vsote se vpišejo v bla
gajniški dnevnik v časovni vrsti in se trosijo po odred
bah §§ 6. in 7. zakona o organizaciji in kontroli izvoza 
živine, živalskih proizvodov iii izdelkov kakor tudi po 
odstavku 2. člena 5. tega pravilnika. 

9. Potvarjanje znamk se kaznuje po predpisih ka
zenskega zakona. . • ' y 

člen 2. . V '[;'/• 

•1. Izvozno.potrdilo v. mejah kontingenta je taksirati 
po naslednji razpredelnici: , 

a) od enega goveda ,-.г.. ? *'. , г , >: Din 20--^ 
b) od ene svinje . , ,,. . , ,:- , , v ± ,,,',- 4-— 
c) od 100 kg mesa .. . . , •. . *. ,: „ . 4-— 
d) od žive perutnine za 100 kg . . » » „ 5*— 
e). od zaklane perutnine za 100 kg . >• '„ 7—• 
f) za jajca od zaboja 1/1''(1440 jajec) . „ 3-— 
2. Če ste pokaže potreba, sme minister za trgovino 

in industrijo v soglasnosti z ministrom za.finance na 
obrazložen predlog strokovnega' odbora takse, označene 
pod 1. tega člena, izpremeniti. 

3. O vsaki izpremembi taks morajo biti izvozniki 
pravočasno obveščeni. 

Člen 3.r 

• • I r Pri irégistrkanjuv označenem v § 5. zakona o-organl* 
zaciji in kontroli živine, živalskih proizvodov in -izdel
kov, je treba položiti varščino v znesku 25.00Q dinarjev. 

2: Ta varščina se položi lahko tudi ž garantnim pis
mom denarnih zavodov, ki so.registrirani pri pristojnem 
oddelku ministrstva za finance. 

3. Varščina v,gotovini se polaga naravnost pri bla
gajni zavoda za pospeševanje zunanje trgovine na račun 
urada za kontrolo izvoza živine pri zavodu za pospeše
vanje zunanje trgovine: 

4. Blagajnik zavoda mora izdati položniku varščine 
uradno' priznanico; prejete vsote pa mora izročiti v 48 
urah Državrii hipotekami banki, izvzemši praznične dni, 
ko blagajne 'omenjene banke niso odprte. 

5. Varščine, položene z garantnim pismom, se izro
čajo blagajniku zavoda za pospeševanje zunanje trgovine 
na čuvanje. 

6. O položenih varščinah se mora voditi dnevnik 
varščin s pàrtijalnikom in za garantna pisma rokovno 
knjigo (rokovnik).' < 

••• 7. Za vsako.nepravilnost in škodo odgovarja blagaj
nik zahoda za pospeševanje zunanje trgovine. t-. . 

8. Nakazovalec za sprejem in povračilo varščin pri 
Državni hipotekami banki je še£ zavoda za .pospeševanje 
trgovine.,, Ta ; odreja /omenjeni banki izplačila v breme 
varščin, a; v korist, sklada po § 7. zakona o organizaciji 
in kontroli. izvoza živine, živalskih proizvodov in iz
delkov. ;,v.: i. ;...;,.•.,,<. 

9. Ce se položena varščina zmanjša zbog kazni, ozna
čeni v §7. zakona o organizaciji in kontroli izvoza živine, 
živalskih proizvodov in izdèlkovi'mòra položnik dopolniti 

ј £ а Ј $ Ш б \ 4 ^ Elena 3. 
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tega pravilnika, najkèsneje v 15 dneh, drugače se polož-
nik varščine iz vpisnika črta in izgubi po preteku 15 dni 
ugodnosti, označene v § 5. zakona o organizaciji in kon
troli izvoza živine, živalskih proizvodov in izdelkov. 

Člen 4. 
Dohodki, označeni v §§ 6. in 7. zakona o organiza

ciji in kontroli izvoza živine, živalskih proizvodov in 
izdelkov, se stekajo v blagajno zavoda za pospeševanje 
zunanje, trgovine. 

Člen 5. 
1. Po členu 4. tega pravilnika zbrani dohodki služijo 

za'pokritje osebnih in stvarnih; izdatkov. 
2. Urad za kontrolo izvoza živine predloži vsako 

koledarsko leto proračunski predlog o razhodkih in do
hodkih šefu zavoda za pospeševanje zunanje trgovine, ki 
ga izroča s svojimi pripombami ministru za trgovino in 
industrijo v odobritev. 

3. Proračun dobi izvršno moč z odobritvijo ministr
stva za trgovino in industrijo. 

4. Urad otvarja' po odobrenem proračunu partijalnik 
s proračunom odobrenih partij dohodkov in ' ražhodkov, 
po katerem se med letom vsi, poedini prejemki in izdatki 
po časovni vrsti knjižijo. 

Člen 6. . " : 
Po dokončanem koledarskem letu se zaključijo vse 

denarne knjige in se sestavi zaključni letni račun po 
partijah inpozicijah odobrenega proračuna. 

Člen 7. ' 
1. Višek dohodkov, ki se pokaže, po zaključenem 

lethem proračunu, se izroča y korist sklada zâ pospeše
vanje izvoza živine, živalskih' proizvodov in izdelkov, 
skladno s §§ 6. in 7. zakona o organizaciji in kontroli 
izvoza živine, živalskih proizvodov in izdelkov. 

2. .Višek dohodkov se mora v korist omenjenega 
fónda izročiti Državni hipotekami banki najkešneje v 
15 dneh po preteku koledarskega leta.; • ' ' 

Člen 8. 
Ker urad za kontrolo izvoza živine In živalskih pro

izvodov pri zavodu za pospeševanje zunanje trgovine ne 
uživa državne dotacije (subvencije), ampak se vzdržuje 
izključno iz svojih dohodkov,* odreja minister za trgovino 
za razrešitev letnega računa enega uradnika iz ministr
stva za trgovino m industrijo, minister za "finance pa 
enega uradnika iz ministrstva za finance. Odrejena urad
nika morata ptegledati po členu 5. tega pravilnika vse 
denarne listine in knjige in podati predlog.;za razrešitev 
pregledanega računa. 

Na podstavi tega poročila razreši minister za trgo
vino in industrijo predloženi letni račun ali pa odredi 
zakonske ukrepe zoper odgovorne osebe. : • 

Ta pravilnik stopi v rnoeVko se razglasi v.»Službenih 
n O V i n a h f . . - . ' . • . :;••••;; ; 

Minister 'zâ financ*; '•>"•' 
dr; ШГога« Djofdjevic s. г. 

(Podpisi Ostalih ministrov:) 

• ••"• 'Minister : 
za trgóvMd in, industrijo 
đr. Albert Maimer s. > 
•'•• . Р г Ш М п ј к ' ; 

••'••"' ministrskega sveta . -
..'-..•• Petar ZiykoYië s." r. 

Banove uredbe. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No. 111/1.' 

Objava. 
Občina Mošnje,' v sre,zu Radovljica, -DO pobirala od 

dneva razglasitve ? »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine;. 

a) od 100 1 vina Din 10Q-—, 
b) od 100 1 piva Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-;—,: • '• 
. č) od goveda nad 1 letom Din 15*—J 

d) od goveda pod 1 le toni Din 5*—, 
e) od prašičev Din 5'—,. 
f) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske1 banovine v Ljubljani, 
•'•',' dHe ;5. marca 1932. 

II. No. 4734/1. .HiT.-f ...fcj 

Objava. 
. Občina Rašica*- v--siie-z-u ""Kamnik,- bo pobirala nd 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: • . ; 

a) od 100 1 vina Din 10Ô--*-, 
b) od ICO 1 vinskega mošta Din "1ДО-—, 
e) od 10O 1 piva DhvlOO-—, ' • 
č) od hI stopnje •: alkohola ••, špirita, : žganja, likerja, 

ruma in konjaka Dih 10r—i 

Kraljevska banska upiaya Dravske banovine v Ljubljani, 

IL No. 883/3. 

'dne ,5. marca 1932 

Objava. 

izdaja 

Občina Studenec-Igj v- srezu Ljubljana-, bö pobirala 
od dneva razglasitve v >Službenem ' listu« v letu 1932; 
naslednjo občinske; trošarine: . J; J 

a) od 100 1 vïhâ-Din 37-"-, ; - ' ' •''•'-• "'.:.' 
'• , b). od 100 t-Vinskega;mo.Šta.DM'15-—, •• ; : ;/-', 
, c) od 100 1 piva Din 15-—, 
- č) od hIetöpl i je 'a lkohola ip i r i ta i : zgaîijâV 1Шегј% 

ruma in konjaka Din б*—, ' •"•'"! 
••'.. d> od govedà''had 1 Mòto Din 20^-v >'• • 

e) od goveda • pod 1 létom Dia 10--S : ; ' l 

' i ) od prasideY'DiniO'—i4;• •• : ' ; ' •--
' g) od dról>nioé;-Diii IÒ'-Ч, : : " ! y "••••; •'•'• '••">•'•'] 

Kraljevska banska -uprava Pravske bauOTÎne v LJubljani, 
•.......'• ..•: \ ^ : ^ : ш а г с а ,Ш2. ;' - . - г т ' ' 

-tU. 

• • ••• , . е д е 

•••• i î 'vvs 
.'. ' * ! 

•"•."*•• %-Ù 

' • •- Л 1 ' 

eyska" banska nprava Drâvs'fo banovine; ujeiT predstavnik 'in' иг ! еаШ ! ; '] ' j$^ '$$*$$ $$ 
la zalaga 2ЈШГЈ?С ^Ш&јЦШШј ^^^^т^и\Ш1ШЉЉ^У.и^[влк 

•LJubljani. 
'•У-Л 
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K R A L J E V I N A J U G O S I , ШЛ J A 
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S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

23. kos. V LJUBLJANI, dne 23. marca 1932. Letnik III. 
V S E B I N A 

И 
244. Uredba o razporejanju zvanj zvaničnikov I. in II. kate

gorije in služiteljev V resortu ministrstva za promet. 
'245: Uredba o draginjskih dokladah državnih uslužbencev. 
246. Pravilnik o opravljanju drž. strokovnega izpita uradniških 

pripravnikov šumarske stroke s fakultetno izobrazbo;'iz-
prémembe.'dopolnitve in popravki. 
izpremembe v pravilniku o prijavi in odjavi plovnih ob
jektov v rečnih pristaniščih kraljevine Jugoslavije. 

247. 

248. Telefonski promet Slovenska Bistrica—Nemčija 
. 249^ Navodila .banske uprave za sestavljanje, opremljanje in 
\f predlaganje občinskih računov za leto 1931. 

250. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 
letu 1932. < 

251. Odločbe obče seje državnega sveta. 
252. Razne objave iz »Službenih novin«. 

Uredbe osrednje vlade. 

vi: '.''•-

h . ..'•' 

.--'li'. 

244. 

Na podstavi § 47.' zakona o državnem prometnem 
osebju predpisujem to-le 

uredbo 
ó razporejanju zvanj zvaničnikov I. in 

II. kategorije in služiteljev.* 

Člen 1. .:• V : 

Zvanja zvaničnikov I. kategorije se Razporejajo 
tako-le: 

I. skupina: 
Administrativni zvaničnik. 
Arhivski zvaničnik. 
Ladijski krmar. 
Ladijski pilot. .;•••'•••'••' 
Vodja ladje. 
Ölavni vratar. ' . ' - . ' . ' 
Ekspeditor. 
Vozovni preglednik. 
Pregledovalec kotlov. 
Knjigovez. 
Vozovni zvaničnik.' 
Sprevodnik. 
Lrtograf, '".,.'••••• 
Luški pilot in vodja palube. 
Luški1 Suvaj. 
Skladiščni zvaničnik. ' >• 
Prtljažnik. _.V 
NâddesetaT (progovni na'dpaznîk). ' 

* >Službene novink kraljevine Jugoslavije«' "z- đne 
Џ& julija 193U St* даЛЈШОД 

Nadzornik garderobe, plinarne, vodovoda, desinfek-
cije, dvigala, voz, skladišča, kretnic, postaje, čistote. 

Previjač. 
Nadkurjač. 
Prepisovalec. 
Pomorski ribarski čuvaj. 
Pomorski svetilničar. 
Računski zvaničnik. 
Pristaniški'redar: ^-'- ,--:---•-• ; ^i^m^vr' •• ~ 
Potapljač,:. ..',•;• -.'..•:• Л..-^.. .<\ •••: ' -rAth':?: '•• 

/ • Op ravnik vodne, črpalke. •" !" ' :_ : ! > •;•>'• i' 
Premikač,..: : / :-'" :,•••'•-•• .</'•> 
Svetilničar. •"• ' -' 
Prometni zvaničnik (odpremni čuvaj, postajni sta

rešina). ''-.4 
Telefonist. ' --'••• •'• • 
Tolmač. ••.••.': 
Šofer. '-• 
Tiskar. •.:••:: i 

^. skupina: f 

Administrativni, zvaničnik. ' ' 
Arhivski zvaničnik. 
Ladijski krmar. 
Ladijski pilot. ' 
Vodja ladje. j 

Glavni vratar. 
Ekspeditor. 
Vozovni preglednik. 
Pregledovalec kotlov. 
Knjigovez., ••••:• .'• ."•'•• 
Vozovni zvaničnik. .• ,. 
Sprevodnik. ' ...'•,••:,•. • 
Litograî. ' '. (. '..„• ;..•'•;' 
Luški pilot in vodja palube. ' v ,: •; • 
Luški čuvaj. ' L i,- .;,,•/ 
Skladiščni zvaničnik. ••>••••-.• •.'••: , 

. Prtljažnik. • 
Naddesetar (progövni nâdpaznik^ ; . : , . / 
Nadzornik garderobe, plinarne^pdoVsOd*, ^slnfék-

cije, dvigala^ yozj BkladišČaj krëtnicj postaje, čisfote. 

j!.-j/\\ ; > . . 

* • ' 
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C fee 

• *ч-:2№Ј'а б-
; Ч " ^Tfadkurjač. 

Prepisovalec. 
Pomorski ribarski čuvaj. 
Pomorski svetilničar. 
Računski zvaničnik. 
Pristaniški redar. 
Potapljač. 
Opravnik vodne črpalke. 
Premikač. 
Svetilničar. 
Prometni zvaničnik (odpremni čuvaj, postajni sta

rešina). 
Telefonist. 
Tolmač. 
Šofer. 
Tiskar. 

1П. skupina: 
Administrativni zvaničnik. 
Arhivski zvaničnik. 
Ladijski krmar. 
Ladijski pilot. 
Vodja ladje. 
Glavni vratar, . 
Ekspeditor. 
Vozovni preglednik. 
Pregledovalec kotlov. џ 

Knjigovez. 
Vozovni zvaničnik. 
Sprevodnik. 
Litograf. 
Luški pilot in vodja palube. 
Luški čuvaj. 
Skladiščni zvaničnik. 

"Prtljažnik. 
Naddesetar (progovni nadpaznik). 
Nadzornik garderobe, plinarne, vodovoda, deeînfek-

cije, dvigala, voz, skladišča, kretnic, postaje, čistote. 
Previjač. 
Nadkurjač. 
Prepisovalec. 
Pomorski ribarski čuvaj. 
Pomorski svetilničar. 
Računski zvaničnik. 
Pristaniški redar. 
Potapljač. 
Opravnik vodne črpalke. 
Premikač. 
Svetilničar. 
Prometni zvaničnik (odpremni čuvaj, postajni sta

rešina). 
Telefonist. 
Tolmač. 
Šofer. 
Tiskar. 

IV. skupina: , 
Administrativni zvaničnik. 
Arhivski zvaničnik, 
Ladijski krmar. 
Ladijski pilot. 
Vodja ladje. 
Glavni Vratar. 
Ekspeditor. 
Vozovni preglednik'. 
Preglednik kotlov, 

23. kos. 

Knjigovez. 
Vozovni zvaničnik. 
Sprevodnik. 
Litograf. 
Luški pilot in vodja palube. 
Luški čuvaj. 
Skladiščni zvaničnik. 
Prtljažnik. " 
Naddesetar (progovni nadpaznik). 
Nadzornik garderobe, plinarne, vodovoda, desiufek-

cije, dvigala, voz, skladišča, kretnic, postaje, Sistole. 
Previjač. 
Nadkurjač. 
Prepisovalec. 
Pomorski ribarski čuvaj. 
Pomorski svetilničar. 
Računski zvaničnik. 
Pristaniški redar. 
Potapljač. 
Opravnik vodne črpalke. 
Premikač. 
Svetilničar. 
Prometni zvaničnik (odpremni čuvaj, postajni sta

rešina). 
Telefonist. 
Tolmač. 
Šofer. 

'Tiskar. 

Člen 2. 
Zvanja zvaničnikov H. kategorije se razporejajo 

tako-le: 

I. skupina: 
Blokovnik. 
Ladijski redar. 
Tehtničar (brutar). 
Ognjegasec. 
Vratar. 
Garderobnik. 
Desinfektor. 
Desetar (progovni paznik). 
Zdravstveni čuvaj. 
Kartapt. 
Zavirač. 
Kurjač. 
Premikač. 
Matroz. 
Mereč. 
Mornar. 
Vozovni popisovalec (vozopisec). 
Prodajalec vozovnic. 
Prtljažnik. ' 
Rečni ribarski čuvaj. 
Rečni svetilničar,-. 
Kretnik, 
Tranziter. 
Čuvaj trebilnice. 
Čuvaj vodovoda. 
Čuvaj vodne črpalke. 
Čuvaj grape. 
čuvaj strmine. 
čuvaj mosta. 
čuvaj odjavniE. 
čuvaj postaje. 
čuvaj prehoda. 
Ри>вив4 2uvaL_ 
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Čuvaj signalov. 
Čuvaj telegrafa. 
Čuvaj predora. 
Vlačilski pilot. 
•Vlačilski redar. 

II. skupina: 
Blokovnik., 
Ladijski redar. 
Tehtničar (brutar). 
Ognjegasec. 
Garderobnik. 
Desinfektor. 
Desetar (progovni paznik). 
Zdravstveni čuvaj. 
Kartant. 
Zavirač. 
Kurjač. 
Premikač. 
Matroz. 
Mereč. 
Mornar. 
Vozovni popisovalec (vozopisec). 
Prodajalec vozovnic. 
Prtljažnik. 
Rečni ribarski čuvaj. 
Rečni svetilničar. 
Kretnik. 
Tranziter. 
Čuvaj trebilnice. 
Čuvaj vodovoda. 
Čuvaj vodne črpalke. 
Čuvaj grape. 
Čuvaj strmine. 
Čuvaj mosta. 
Čuvaj odjavnik. 
Čuvaj postaje. 
Čuvaj prehoda. ' 
Progovni čuvaj. 
Čuvaj signalov. 
Čuvaj telegrafa. 
Čuvaj predora. 
Vlačilski pilot. 
Vlačilski redar. 

III. skupina: 
Blokovnik. 
Ladijski redar. 
Tehtničar (brutar). 
Ognjegasec. 
Vratar. 
Garderobnik. 
Desinfektor. 
Desetar (progovni paznik). 
Zdravstveni čuvaj. 
Kartant 
Zavirač. 
Kurjač. 
Premikaj 
Matroz» 
Mere«. 
Mornar. 
Vozovni popisovalec ^vozopisec)].. 
Prodajalec voiorale, 

Prtljažnik. 
Rečni ribarski stražnik, 
Rečni svetilničar. 
Kretnik. 
Tranziter. 
Čuvaj trebilnice. 
Čuvaj vodovoda. 
Čuvaj vodne črpalke. 
Čuvaj grape. 
Čuvaj strmine. 
Čuvaj mosta. 
Čuvaj odjavnik. 
Čuvaj postaje. 
Čuvaj prehoda» 
Progovni čuvaj. 
Čuvaj signalov. 
Čuvaj telegrafa. . 
Čuvaj predora. 
Vlačilski pilot 
Vlačilski redar. 

Člen 3. 
Služiteljska zvanja.se razporejajo tako-1« 

I. skupina: 

Aviznik (avizer). 
Zalivkar. 
Pisarniški služitelj. 
Svetilničar. 
Vozovni mazač. 
Nočni stražnik. 
Vozovni čistilec. 
Vozovni čuvaj. 
KurilnišH čuvaj. 
Skladiščni čuvaf; 
Čuvaj objekta. 
Prtljažni čuvaj. 
Delavniški Čuvaj. 
Čuvaj rezervoarja. 
Postajni čuvaj.. 
Čuvaj nakladališča. 
f 

II. skupina: 

Aviznik (avizer). 
Zalivkar. 
Pisarniški služitelj. 
Svetilničar. 
Vozovni mazač. 
Nočni stražnik. 
Vozovni čistilec. 
Vozovni čuvaj. 
KurilniSki čuvaj. 
Skladiščni čuvaj. 
Čuvaj objekta. 
Prtljažni čuvaj. 
Delavniški čuvaj. 
Čuvaj rezervoarja/ 
Postajni čuvaj. * 
Čuvaj nakladališča; 

«en i. 
Minister za promet se pooblašča, da razporedi z 

uredbo nova zvaničniška zvanja I. in II. kategorije in 
alužiteljska zvanja, kolikor, s«; ustanove, 

\ 
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Clen б. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko jo minister za promet 

podpiše, obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v »Službe
nih novinah<. 

V Beogradu, dne 13. julija 1931.; M. S. br. 18.433/31. 
Minister za promet 

Laz. Radlyojevié s. r. 

245. 
Na osnovi § 28. zauona o uradnikih z tìne 31. marca 

1931., § 29. zakona o državnem prometnem osebju z dne 
22. junija 1931., člena 284. zakona o ustroju vojske in 
mornarice z dne 30. septembra 1931. in § 2. zakona o 
ukinitvi, izpremembi in dopolnitvi zakonskih predpisov, 
ki se nanašajo na vrhovno državno upravo, z dne 3. de
cembra 1931. je ministrski svet po predlogu ministra za 
finance odobril to-le 

uredbo 
o dravinjskih dokladah državnih 

uslužbencev.* «d» 
V L Osebna draginjska doklada. 

Clen 1. 

Osebna draginjska doklada se odreja v teh-le me
sečnih zneskih: , 

1. predsedniku ministrskega sveta 5.000 dinarjev; 
2. ministrom in banom po 4.500 dinarjev; 
3. civilnim uradnikom (§ 22. zakona, o uradnikih) 

in uradnikom državnih prometnih naprav (§. 22. zakona 
o državnem prometnem osebju): • .' • " 

Polo
žajna 

sknpinn 

1. 

iL 

III. 

IV.; 

V. 

VI. 

VII. 

VtlL 
IX. 

'Stopnja 
Draginj skirazred 

Д . IIL 
dinarjev 

300 

400 

600 

600 

650 

700 

750 

775 

775 

776 

60 

150 

250 

350 

400 

46.0 

600 

525 

525 

626 

60 

160 

250 

300 

850 

400 

425 

425 

-•:.- •* >Sluzbréné novine kifcljevine Jugoslavije« ž'dne 
14. шагс*Ш^ St ШИШ9а•'•'• '••"• 

4. častnikom in vojaškim uradnikom (čl. 274. zakona 
o ustroju vojske in mornarice) : 

Čin 

Armijski general in admiral . 

Divizijski general in viceadmiral 

Brigadni general, konteradmi-
ral, inženjerski general in 
višji vojaški uradnik I. raz-

Polkovnik. kapetan bojne ladje 
in višji vojaški uradnik II.' 
razreda . . . . . . . . 

Podpolkovnik, fregatni kapetan 
in, višji vojaški uradnik III. 
razreda . . . . . . . . . . 

Major, korvetni kapetan in višji 
vojaški uradnik IV. razreda . 

Kapetan I. razreda, poročnik 
bojne ladje I. razreda in nižji 
vojaški uradnik L,- razreda . 

Kapetan II razreda, poročnik 
bojne ladje II. razreda in 
nižji vojaški uradnik II. raz
reda • ' . , . . 1 . . ' . . 

Poročnik, fregatni poročnik in 
nižji vojaški uradnik III. raz
reda' . 

Podporočnik, korvetni poročnik 
in nižji vojaški uradnik IV. 

I 

O w 

a » 
N 

M 

1 

Oraglajskl razrad 

r Ì. II. IIL 

dinarjev 

— 

— 

300 

'400 '• 

500 

600 

650 

700 

750 

775 

775 

— 

— 

50 

150" 

250 

350 

400 :. 

450 

500 

625 

626 

— 

—. 

• — 

60 

Ï5Q 

250 

300 

350 

400 

•426 

425 

5. civilnim zvaničnikom (§ 24. zakona o uradnikih): 

Položajna sku
pina 

IL 

IIL 

Draglniski razred 

I- 1 IL lir. 

760 

760 

'760 

dinarjev 

660 

560 

660 

610 

'510 

610 

6. zvaničnikom državnih prometnih .naprav (§§ 24 
in 25. zakona o državnem prometnem osebju): 

a) zvaničnikom I.-k-ategorije: / 

! 

* 

L . 

Položajna sku
pina 

L 

IL 

IIL 

IV. 

. 

i • - l , i « ~ i -

Draginj ski razred '. • -

I. n. m. 
dinarjev 

766 

755 

765 

760 
.! 

555 

555 

565 

550 

. 606 

606 ' 

505 

500.,... 
• • . '• ' O ' ' . 
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b) zvaničnikorn I I . kategori je: 

Položajna sku 
pina 

1. 

II. 

IIГ. 

Dravinjski razred 

II. III. 
dinariev 

735 

710 

685. 

5B0 

550 

525 

510 

500 

480 

7. civilnim služiteljem (§ 25. zakona ò uradnikih) : 

Položalna sku
pina 

1. 

II. 

Dravinjski razred 

И. Ш. 
dinarjev 

586 

585 

485 

485 

460 

460 

8. služiteljem državnih prometnih naprav (§ 26. za
kona o državnem prometnem osebju): 

Položajna sku
pina 

I. 

II. 

, Dravinjski razred 

II. III. 
dinarjev 

575 

675 

476 

475 

460 

450 

Clen 2. 
i1) Draginjski razred obsega gradbeni okoliš kraja, 

kjer je uslužbenec postavljen. 
(J) V krajih, ki imajo mestni — ožji in zunajmestni 

— širši gradbeni okoliš, obsega draginjski razred zunaj
mestni — širši gradbeni. okoliš.. . - • : 

("):. Ob sporih o mejah gradbenega okoliša odloča 
ministrstvo za gradbe. 

Člen 3. 
Uslužbencu, ki se uporablja začasno po sražbenem 

poslu zunaj kraja, kjer je postavljen, pripada v vsakem 
primeru: osebna draginjska doklada onega draginjskega 
razreda, v katerega spada kraj, kjer je. postavljen. 

""" "'_': • Člen 4. ' ' ' 

. , Mož. in žena, ki sta oba državna uslužbenca,'imata 
vsak zase pravico do popolne osebne draginjske do-
klade, neglede na to, ali stanujeta y istem kraju ali ne. 

- I V I v / ! ) ' : ; ! • • • . . •. • • ' . - - . • • . 

Ö. Rodbinska dravinjska doklada. 

.-.v. •*•••,;• r: ••. . ; ':• :člen-5. .:.-•= 
--Ч' (i)'1 ftoïïblhska draginjska dokladä za ženo,in otroke 
znaša £o 140 dinarjev na mesec in pripada za zakonsko 
ženo1 in Ш Vsakega otroka', ki je rojen v zakonitem za-

, *0nu àfiMjep>ìakorijeii. ' . ' ' . ; 
^^t^^tf^uz^-iaiiću' muslimanskega veroizpdvedanjà, M 
Ша vé&^n, pripada rodbinska draginjska' doklada samo 
"u*enft ženo; '-i',' 

(8) Rodbinska draginjska doklada za pozakonjenega 
otroka pripada od prvega dne meseca, ki nastopi za 
mesecem, v katerem jé otrok pozakónjen; •' ' : 

Člen 6. 
Rodbinska draginjska doklada za ženo ne pripada: 
a) če'je žena aktivna ali upokojena državna, bano

vinska ali občinska uslužbenka; 
b) če je žena zaposlena v službi države, banovine ali 

občine kot pogodbena _ uradnica, dnevničarka ali hono
rarna uslužbenka; 

c) če ima žena jod: imovine, privatne službe ali 
samostojnega dela katerekoli vrste več kot 200 dinarjev 
čistega dohodka v denarju na mesec; ' •„ 

č) če živi žena zbog zakonskih sporov. ločeno, ne
glede na to, ali je tožba ha ločitev zakona uvedeüa;' 
ali ne. 

Clen .7. 
(') Ce sta oče in mati državna uslužbenca, pripada 

draginjska doklada za otroka očetu. Ce živita narazen 
ali če je zakon ločen, je izplačevati jdqklado zakoncu, pri 
katerem se otrok vzdržuje. 

(2) Če je mati državna uslužbenka, oče pa izvršuje 
privatno profesijo, nima niati pravice do draginjske do-, 
klade za otroka, razen če'je oče^iromašnega stanja in 
nesposoben za pridobivanje« To лге1ја tudi; če živita-na» 
razen ali je zakon ločen. . , ' , ; . . 

(8) Če se žena, ki je državna uslužbenka, zopet 
poroči, ima pravico.do rodbinske drâginjëkè dóklade za 
otroka iz prvega ^акбпе^Ш^Ш^Ш^^ШШЈШе^б^ 
pètW dmožitve ^avfèo';dB'rbâtifflik"ë?àfa^â&^%dMade 
za teg* otroka; ' •""- >;r-vv , : ' ; î u '" •"••«»*•"•••>• ^^' xì 

. ' • ' • . ' ' . j . i - i . : '' r . • ' :".•'"••'-.-..'.)'.'•-'.' z. ) ; • ' •/•FJ'' , 

{*) Če živi lena, ki ni državna uslužbenka niti 
osebna upokojenka, narazen - od moža, ki je državni 
uslužbenec, ali če je zakon'ločen, se mora izplačevati 
rodbinska draginjska doklada ženi, če se otrok pri njej 
v z d r ž u j e . , . .•:•'•'•:. '• ' ••'•" 

.; JČlen 8. , , 
Rodbinska draginjska doklada. zâ otroka ne pri-* 

pada: 
a) če dovrši otrok 16,- leto starosti; 
b) če ima otrok y javni ali.privatni službi.na mespe 

več kot 2Ó0 dinarjev Čistega dohodka V denarju ali 
enako v naravi; 

c) če dobi otrok mesto v; civilnem, vojaškem, dobro
delnem ali' vzgojnem zavodu, domačem ali^tđjem, in 
uživa brèzplâïho Vzdrževanje,' čegaT Vrednost presega 
200 dinarjev na mesec; • - '•/••{: л ^ 

č) če dobiva otrok od domačih ali tujih naprav šti
pendijo, podporo ali ustahovoY ki presega 200 dinarjev 
na mesec; T ;tS 

d) èje vstopi otrok V trgovino;» "obrt-ali podjetje kot 
učenec. iBumu. daje. poslpdavec potrebno vzdrževanje brez 
nagrade, in 

. e) ,če ima otrok nad 20J3 „dinarjev.čistega. -dohodka 
na mesec od lastuèga p/e^EdegA/^loeprepijinega pre? 
трЈејпЈа, "• '.•"••'"•' '•'•'• " ';-"' ^ ••<:•<••••••.<• -
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Člen 9, 
(') Izjemoma pripada rodbinska dravinjska doklada 

za otroka tudi še po dovršenem 16. letu starosti in ob 
pogojih točk b) do e) prejšnjega člena: 

a) za hčer, ki svojemu očetu vdovcu gospodinji; in 
sicer do možitve, najdalj pa do polnoletnosti; 

b) za otroka, ki je duševno ali telesno trajno nespo
soben za pridobivanje; 

c) za otroka, ki se šola v državi ali v inozemstvu, v 
javnih ali priznanih privatnih šolah občega ali strokov
nega pouka, in sicer samo za oni čas, ko ga vodi pri
stojna šolska uprava kot svojega rednega učenca, najdalj 
pa do dovršenega dvajset tretjega leta starosti, razen 
če se otrok pred tem časom omoži, odnosno oženi, ali 
če nastopi odslužitev obveznega.roka v vojski. 

(*) Pohajanja večernih in občasnih tečajev glede 
pravice do rodbinske draginjske doklade za otroka ni 
smatrati za šolanje. 

Ш . Obče odredbe. 

Člen 10. 

(t) Uslužbencu, M je postavljen ali se po službenem 
poslu uporablja pri državnih napravah stalnega ali za
časnega značaja v inozemstvu, pripada osebna draginjska 
doklada ž 

a) v državah s slabo valuto v dinarjih; 
o) v državah z zdravo valuto v denarju dotične dr

žave, in sicer: če je vrednost denarne enote enaka 1 
švicarskemu franku ali manjša, se računi dinar al pari; 
če je pa vrednost denarne enote večja od 1 švicarskega 
franka, se računi za 1 dinar oni znesek denarne enote, 
ki je enak 1 švicarskemu franku. 

(*) Rodbinske draginjske doklade po odredbi pred
njega odstavka je izplačevati samo za one rodbinske 
člane, ki z uslužbencem žive v inozemstvu. 

I Členil . 

Kljub prejšnjemu členu pripada osebna in rodbinska 
draginjska doklada v dinarjih uslužbencu: 

a) ki biva v inozemstvu zaradi posebnega zdrav
ljenja ali okrevanja od bolezni;. 

b) ki je poslan v inozemstvo zaradi izpopolnitve v 
neposrednem interesu državne službe, 

člen 12. 

Brezplačno zdravljenje v javnih bolnicah ne vpliva 
na pravico, prejemati osebno in rodbinsko draginjsko 
doklado. 

Člen 13. 

Za čisti dohodek po tej uredbi se smatra dohodek, 
ki ostane, če se odbijejo samo obremenitve za javne 
davščine. 

Člen 14 

Nesposobnost za pridobivanje po tej uredbi se do
kazuje s potrdilom dveh zdravnikov v javni službi. 

Člen 16. 

0) Za sprejemanje rodbinske draginjske doklade 
mora vložiti uslužbenec pri pristojni blagajni prijavo po 
tem-le obrazcui 

1 

2' 

3 

4. 

6 

в 

7 

Ime žene 

Ali je žena aktivna ali upoko
jena državna, banovinska ali 
občinska uslužbenka, ali je v 
službi države, banovine ali ob
čine kot pogodbena uradnica, 
dnevničarka âli honorarna 
uslužbenka? 

Ali živi vložilec prijave skupaj 
z ženo ali narazen? 

Ali ima žena-dohodek od .imo
vine, privatne službe ali samo
stojnega dela in koliko ga «ma 
na mesec? • ' 

Ime in rojstni datum vsakega 
otroka in ali je otrok zakonski 
ali pozakonjen, iz prvega ali 
drugega zakona? 

Za vsakega otroka : 
Ali ima dohodek od javne ali 

od privatne službe ali od pre
mičnega ali nepremičnega pre
moženja, in koliko ga ima na 
mesec? 

Ali ima mesto v zavodu ali 
dobiva štipendijo, podporo ali 
ustanovo, od koga in v katerem 

. mesečnem znesku? 
Ali je učenec v obrtu, trgo

vini ali podjetju in .ali gaposlo-
davec vzdržuje? 

Za otroka nad 16 let: 
Ali se šola in na kateri Soli? 
Ali je duševno ali telesno 

trajno nesposoben za pridobi
vanje? 

Ali neomožena hči gospodinji 
svojemu očetu vdovcu? 

' 

* 

y 

' " ч ' 'l ' 

r 

(*) Uslužbencu, ki ne vloži prijave v 90 dneh od 
dne, ko je pridobil pravico, pripada rodbinska draginj» 
ska doklada od prvega dne meseca, ki nastopi za me
secem, v katerem je prijavo vložil. 

Člen 16. 
(l) Za rodbinsko draginjsko doklado, ki se zahteva 

z vloženo prijavo, mora predložiti uslužbenec te-le do
kaze: 

a) za razpredelek 1: poročni list; 
b) za razpredelek 3: poročilo, odnosno potrdilo ne

posrednega starešine, kateremu je uslužbenec-vložilec 
prijave po zakonu dolžan prijaviti vse izpremembe v 
svojih osebnih in rodbinskih razmerjih; 

c) za razpredelek 4: potrdilo pristojnega občinskega, 
odnosno davčnega oblastva, da žena nima nad 200 di
narjev čistega dohodka na mesec, od imovine, privatne 
službe ali samostojnega dela; 

č) za razpredelek 5: rojstni (in krstni) list za za-
konskega otroka, odlok o pozakonitvi pa za pozakonje-
nega otroka; 

d) za razpredelek 6: 1. potrdilo pristojnega občin
skega, odnosno davčnega oblastva, da otrok nima пд4 
200 dinarjev čistega dohodka na mesec od premoženja 
ali osebnega delà; 2. potrdilo pristojnega šolskega obi* 
stva, da nima otrok mesta v zfvodü ob brezplaöneiÄ 
ïzdrzeyanju ali da ne р/ејеша> Ш£еиДцег god£ore aH 
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ustanove nàd 200 dinarjev . na mesec; 3... izjavo gospo
darja, potrjeno po policijskem, odnosno- občinskem obla-
stvu, da nima otrok, ki je učenec v obrtu, trgovini ali 
podjetju, nagrade nad 200 'dinarjev na mesec, odnosno 
da ne uživa potrebnega vzdrževanja brez nagrade; 

e) za razpredelek ?: 1. potrdilo pristojne šolske 
uprave, da je otrok redni učenec; 2. potrdilo dveh zdrav
nikov v javni službi, da je otrok trajno nesposoben za 
pridobivanje; 3. poročilo, odnosno potrdilo neposrednega 
starešine (točka b), da neomožena hči svojemu očetu 
vdovcu gospodinji. 

(2j Vsako izpremembo, ki ima za posledico izgubo 
pravice do rodbinske draginjske doklade, mora prijaviti 
uslužbenec nanovo najkesneje v 30 dneh od dne, ko je 
izprememba nastopila. Za nasprotno ravnanje odgovarja 
uslužbenec po odredbah člena 17. te uredbe. 

Člen 17. 

(!) Uslužbenec, ki se o njem. ugotovi, da je vložil 
neresnično prijavo in po njej prejemal rodbinsko dra-
ginjsko doklado, izgubi za eno leto dni pravico do vseh 
rodbinskih draginjskih doklad, nezakonito prejeta vsota 
se pa izterja iz njegovih prejemkov po administrativni 
poti. Odlok o izgubi pravice izda resortni minister. 

(*) Razen tega se uvede zoper takega uslužbenca 
disciplinsko postopanje in se obtoži kazenski-za dejanje 
prevare. Za uvedbo disciplinskega postopanja in za vlo
žitev kazenske tožbe je pristojen reso-rtni minister. 

Člen 18. 

(*) Vsa potrebna pojasnila za uporabo te uredbe 
daje minister za finance. 

(s) Pritožbe po sporih, ki nastanejo zbog uporabe 
te uredbe, je treba vložiti po pristojnem ministrstvu na 
ministra za finance. 

• Člen 19. 

Ta uredba dobi obvezno moč dne 1. aprila 1932. 
Iz občega oddelka ministrstva za finance 

" v Beogradu, dne 12. marca 1932.; št. 10.990/.I. 

246. 

Pravilnik 
o opravljan ju državnega strokovnega 
izpita uradniških pripravnikov, šumar

ske stroke s fakultetno izobrazbo. 
Izpremembe, dopolnitve in popravki.* . 
V pravilniku o opravljanju državnega strokovnega 

izpita uradniških pripravnikov šumarske stroke s fakul
tetno izobrazbo, ki je natisnjen v »Službenih novinah« 
äti-11-III a- doe 15. januarja 1932.,** je treba izvesti te-le 
^pramembe, dopolnitve in popravke: 

. * »SlnŽbene novine kraljevin© Jugoslavije« z dne 
12^ihaa*a lGSi, St, б8/ХХП/14а — Ostalih 12 tocTc po-
P^Svljâ' zgoljtiskovne pomote v srbskohrvatakem bese-
<Mu; tìnà slovensko besedilo niso vplivale, < 

',*• >ShÊb«oIЏЛ€& 193/1§ fei. 1882, 

4. V prvi vrsti naslova pred členom 12. mora namesto 
»Odlccba< stati: »Odločbe«. 

9. V členu 21. ped točko 3. v 4. skupini je treba do
dati novo točko, ki se glasi: 

s4. poslovnik za obča upravna oblastva.«* 
12. V členu 22. v drugi vrsti drugega odstavka mora 

namesto »13« biti: »12«. 
13. Pred členom 23. je pestaviti podnaslov: » T e -

r e n s k i i z p i t«. • • . ' . . . : . 
14. V členu 23. mora biti v. prvi. vrsti namesto »ust

nem in pismenem«: »pismenem in ustnem«. 
16. V členu 28. se mora glasiti besedilo diplome 

tako-le: 

Diploma o opravljenem strokovnem izpitu 
za šumarsko službo. : 

G. ... , rojen. _. ~, 
v — banovine, je opra
vil „ strokovni izpit za šumarsko službo 
pred izpraševalno komisijo, odrejeno z odlokom gospoda 
ministra za šume in rudnike z dne '....• .'....» 
št V dokaz se mu izdaja ta diploma po členu 
28. pravilnika o opravljanju državnega strokovnega izpi
ta pripravnikov Šumarske stroke s fakultetno: izobrazbo. 

V Beogiadu, dne 193....,..; It —• ; 
Predsednik 

izpraševame komisije: 

Zapisnikar: 

Člani: 
1. 

"2: 
3. 
4. 

Iz pisarne ministrstva za šume in rudnike v Beo
gradu, dne 29. februarja 1932.; št. 3711. 

247. 

Izpremembe v pravilniku 
o prijavi in odjavi plovnih objektov v 
rečnih pristaniščih kraljevine Jugo

slavije.** 
Gospod minister za promet'je odobril s svojo odločbo 

U. P. i R. S.'b.r. 1011 z dne 12. februarja 1932., da se v 
pravilniku o prijavi in odjavi; plovnih objektov v rečnih 
pristaniščih kraljevine Jugoslavije, ki je bil razglašen v 
»Službenih novinah« št. 221 z. dne 30. septembra 1927.,*** 
izvrše naslednje dopolnitve: 

* številke v sedanjih toÔTœh 4. db 86. V 4. skupini 
Člena 21. se sicer izredno ne popravljajo, vendar jih je 
treba glede na vrinjeno novo številko 4. popraviti v tožke 
5. do 87. — Op. ur. 

** »Službene novine, kraljevine Jugoslavijec z dne 
20. februarja 1932;,. š t 40/XVI/114. 

*** ».Uradni liste St 450ДЦ izr 1.1927. _. " 
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V drugem odstavku člena 1. se za vejico in besedo 
>pogonom< izpušča beseda >in« in se uvrščajo besede: 
>najsi v prometu s kosovnim blagom ali ki«. 

V členu 2. se uvršča kot tretji odstavek ta-le odredba: 
»Objekti, ki ne namerjajo opraviti trgovinskih ope

racij ali ki prispejo v pristanišče pod noč ali ponoči, a 
nadaljujejo zjutraj zopet svojo vožnjo, ali če morajo 
plovni objekti ostati v pristanišču nedoločen čas zaradi 
megle ali druge višje sile, niso.dolžni, se kakorkoli pri
javiti. Umeje se samo po sebi, da morajo poveljniki 
(vodje, krmarji) plovnih objektov v prednjih primerih 
zaradi reda in pozornosti proti državnim oblastvom ka
korkoli obvestiti pristaniško kapetanijo o svoji navzoč
nosti (svojem bivanju) y pristanišču, kar velja tudi za 
plovne objekte državnih uradov, ki vobče niso dolžni, 
se kakorkoli prijavljati.« 

V členu 3. se uvršča kot drugi odstavek: 
>Tudi tukaj veljajo iste izjeme kakor ob prihodu.« 
Naslov III. dela omenjenega pravilnika se dopolni 

z besedami: >in za l a d j e v r e d n e m t o v o r n e m 
p r o m e t u « . 

• 'V členu 17. se uvršča kot tretji odstavek naslednja 
odredba: ' '' * . 

>Ladje, same ali z vlako, ki. potujejo po odobrenem 
plovitvenem redu in na določeni progi v mejah naše 
države v prometu s kosovnim blagom (paketniki), prijav
ljajo samo svoj odhod v odhodnem pristanišču. Dobljeno 
dovolilo za odhod velja pri takih ladjah za eno celo vož
njo in jih vračajo ob povratku pristojni pristaniški kape
taniji, kateri vročajo obenem podatke o dopeljanem blagu 
in o blagovnem prometu v pristaniščih po poslednjem 
vidiranju dovolila. V vmesnih pristaniščih, če niso oprav
ljale trgovinskih operacij, ladje niso dolžne podajati ka
kršnekoli prijave; marveč se prijavljajo, če so opravljale 
trgovinske operacije, s podatki o blagovnem prometu pri 
pristojni pristaniški kapietaniji samo z do volilom za odhod 
iz odhodnega pristanišča, ki se jim vidira na nahrbtni 
strani.« 

V členu 18. se uvršča kot četrti odstavek sledeča od
redba: 

>Analogne odredbe iz predhodnega odstavka v zvezi 
z odredbami iz poslednjega odstavka predhodnega člena 
veljajo tudi za ladje, ki vozijo v rednem kosovnem pro
metu v inozemstvo.« • • " . 

V ölenu I?, se vstavljajo za besedami >potniških ladij 
vseh v.rst« besede:; >in ladij v rednem'kpsovnem pro
metu.« . 

Iz pisarne ministrstva za promet — uprave pomor
stva in rečnega* prometa'v Beogradu, dne 16. februarja 
1932.; Ü. P. i R. S. bf. 1011. 

248. 

Telefonski promet. 
Telefonski promet Slovenska Bistrica — z 

'Ì/ysakint kïaiem v Nemci ji.* 
Gospod minister za promet je odobril z odločbo 

P. t. br. 2905 z.dne 2в. februarja 1932., da se vzpostavi 

* »Službene novine; kraljevine Jugoslavije« z dne 
12. marca 193Ìt žt, gS/XXII/lM ' 

telefonski promet Slovenska Bistrica — z vsakim krajem 
v Nemčiji, ki se. po sporazumu z nemško upravo lahko 
prične šele dne 1. aprila 1932. 

Terminalna taksa v korist jugoslovanske uprave po. 
enoti triminutnega. pogovora znaša za navaden pogovor 
1-50 zl. fr., tranzitna kakor tudi terminalna taksa v korist 
nemške uprave pa se plačuje po dotičnem kraju v Nem
čiji, s katerim se pogovor opravlja. 

Iz ministrstva za promet (telegrafsko-telefonskega 
oddelka) z dne 2. marca 1932.; P. T. br. 2905. 

Banove uredbe. i 

№ . 

I I . N o . 7 0 0 7 / 2 . • , ' . ' . : ' - • • • " • ^ 

Navodila J 
za sestavljanje, opremljanje in pred- ; 
laganje občinskih računov za 1. 1931. \ i 

Okrožnica vsem županstvom Dravske J | 
banovine. Ш 

Po člena 105. zakona o -glavni- kontroli.morajo vsa-
občine predložiti krajevni (mestni) kontroli pri dravski 
finančni direkciji v Ljubljani v pregled svoje .letne . 
račune najdalj v roku treh mesecev po zaključku račun
skega leta. 

proračunsko leto, se začne 1., januarja in traja do 
31. decembra istega leta. 

Ker se pa do 31. decembra, t. j . do konca proračun
skega leta, ne morejp pobrati vsi dohodki, niti izvršiti' 
vsi izdatki, predvideni v občinskem proračunu, se podalj
ša proračunsko léto zä nadaljnje 'tri mesece, t. j . do 
31. marca naslednjega leta. 

Tako leto se imenuje računsko leto in traja od' 
1.-januarja do 31. marca "naslednjega" leta?"**" 

;'•• ."-2. "".''Vi 
У časiijOd 1. januarja do .31» vmatca (t. 4- V'PPdaljit 

šku proračunskega leta) se smejo v stari blagajnftkî, 
dnevnik knjižiti sattdoni dòhddfei* tó sb préàvld'eiài ^ 
proračunu dotičnega letaj %; pr. раубиа juprâyâ nakaže 
doklade zia mesec december 1931., seje ,mesec,a ..febru
arja 1982. Tä dohodek se mora .krijiŽiti v blagajniški 
dnevnik aa leto, 1931. 

V tem Času se smejo izplačevati le one obveznosti, 
(izdatki), ki so nastale do 31; decembra, so imele kritje* 
y proraCunuytodâ se iz kateregakoli razloga niso iridgl&: 
poravnati. :• ^ '•]•'•;•• . . ,-•*<• ' • . "••'''• '•''•'"<"?СШ 

N. pf. Občina Je, zgradila most 1Ô81,., teta.,V рпг/.Ш 
računu je predvidena vsota -Din ДО.ООО«—< za to, ,4©lÓi; ^Ш 
Most je, bil dovrSen, podjetnik je predložit racuia mes^Sf | | Ш 
decembra 1981/ ^er, pa- občina že ni prejela dpJ^ad?'̂ !« - ; ^ 
meseca november -In. december 198i,j-tt№a-^i:iäSi!^v^.%, 
mogla ßoraynaüi Daiöpa" iigravàie\dojdađe''ш&маЖзг3 
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šele meseca februarja 1932. in je.šele sedaj občini dana 
možnost, da poravna račun. Ker obremenjuje, ta izdatek 
še proračunsko leto 1931., ga mora občina knjižiti med 
izdatke blagajniškega dnevnika za leto 1931. 

Obenem pa je treba za novo proračunsko leto 1932. 
•nastaviti nov blagajniški dnevnik. . "' 

Računodajalci, ki bi svojih računov ne predložili v 
zakonito določenem roku krajevni (mestni) kontroli,, ali 
bi jih predložili nepopolne ali nečitljivo sestavljene, ali 
ki bi ne predložili na pripombe krajevne (mestne) kon
trole v določenem roku izčrpnih odgovorov, se kaznujejo 
po-čl. 118. zakona o glavni kontroli (čl. 46. zakona o 
glavni kontroli). 

.Računi.se, morajo predložiti krajevni kontroli v pre
gled in odobritev, Četudi je nadzorno oblastvo med letom-
pregledalo občinsko gospodarstvo. 
j,,.. Ker mora krajevna (mestna) kontrola izvršiti teme
ljit pregled celotnega gospodarstva občine z denarjem in 
materialom po posameznih proračunskih letih, morajo 
biti na razpolago potrebne poslovne knjige, računske pri
loge (denarne listine) in dokazila, ki izpričujejo višino 
dohodkov in upravičenost izdatkov. 

Wrf-

Knjige. 

Med knjige, ki jih mora občina' predložiti Krajevni 
(mestni) kontroli, spadajo: 
].- a) blagajniški dnevnik občine, 
. •'.' b) blagajniški dnevnik ubožnega sklada, ' . 

' • c) dnevnik občinskih takSj trošarin in. drugih./dav
ščin, ki jih občine pobirajo'v lastni režiji;' ' . 
•'' č) glavna knjiga (kontrolnih'kreditov),'če jo obči-. 
£a vodi; _ '. '. 

• inv d) pomožni dnevniki, če jih občina vodi; 
e) izkaz imovine (inventar)'. ' 

Knjige morajo biti'pravilno zaključene. Vse knjige 
razen izkaza imovine (inventarja),, ki se zaključuje z 
31i' decembrom* se. zaključujejo.; s koncem računskega 
leta, to je 31. marca. .*:••,' / _ _ ; 

Vse zaključke mora podpisati župan in blagajnik ter, 
odborniki, ki so k^ifjo'pregledali.. Uspeh (prebitek) 
mora biti izpisan tudi z besedami, 

Г*~: ' e- ;

: ' '- ; 
v Vse knjige morajo biti prešite in overovljene po 

.pristojni davčni upravi glçde na število strani, ^ziro-
ma listov 

" - ' V ' . ' : ,. ; - ; ' . ' .•••'•• - 7 . ' ; • . • • • • ' • 

'. Vse pod ,to.Čk.o 4.,navedene knjige. morajo občine 
, Vediti za.V9a^ó proračunsko leto posebej. j 

Računske priloge. 

- VsiJpisi v krijige morajo biti opremljeni ž dokazil-
nimiiištinami (računskimi prUogami), ki izpričujejo, da 

. јед/pis praviïeii'Té 'ustìne morajo biti pišane sv črnilom 
•• 1-,Ш'.џ'strojem јђ jnoraj.6 biti zaznamovane'̂ \;àéiâke'm kötu 

zgoraj s številko, ki'jo ima odgovarjajoča postavka v 
blagajniškem dnevniku odnosno v izkazu imovine. 

Dokazila o prejemkih. 

.9. 
Za dokazila o prejemkih občinske ali ubožne blagaj

ne se priznavajo: 
a) za dohodke občinskih doklad in trošarin, ki jih 

občinam nakazujejo davčne uprave in kraljevska banska 
uprava, kakor tudi za globe, ki jih nakazujejo občinam 
sreska načelstva in sodišča: odrezki poštnih nakaznic; 
pri globah tudi dotični dopis sreskega načelstva, oziro-, 
ma sodišča. 

Kor so radi majhne oblike, odrezki poštnih nakaznic 
lahko izgubijo, je priporočljivo, da se nalepijo na četrtin-
ko pole pisarniškega papirja. 

Na odrezku, oziroma na papirju se mora pripisati 
tudi dan prejema in navesti, za kaj je bil znesek na
kazan; n. pr. >občinske doklade na državne neposredne 
davke za mesec februar 1930.«, ali: >gIoba sreskega 
načelstva.za Krivca Petra<. Označiti je tjeba na^odrezku 
tudi proračunsko leto in poglavje, v korist katerega naj 
se nakazani in prejeti, znesek knjiži; . • .v . ••'••• 

b) za dohodke občinskih trošarin, taks in drugih 
davščin, ki jih'pobira,občina y lastni režiji: plačilni list 
(izjava o plačilu; protipisj, na -katerem potrdi plačnik 
resničnost plačane vsote s svojim podpisom. Priložen 
mora biti tudi mesečni Izkazr zatrošarinjenih predmetov, 
ki ga napravi županstvo pri pristojnem oddelku finančne 
kontrole za vsakega obvezanca, 

V občinah, kjer je več obvezancev, naj se napravi 
za vsak mesec skupen izkaz vseh obvezancev s.sledečimi 

! -ràzpredèlki: tekoča številka, t naslov obvezanca*;' ôjLijŠina 
zatrošarinjenih'. predmetov,' ^пт^аа:ајоса-Тст^а'^#о1ч-
rina in razpfedéïèk, Kjer VsâK tožilec s'SV'oiîni pòdpisb'm 
potrdi plačiitv zneska;.ki ga je plačal; 

c) za občinske takse se morajo priložiti: odlok nad
zornega oblastva, ki' je takso .odobrilo, dotični izkaz; 
(n. pf. pasji kataster) in plačilni list (protipotrdilo) 
plačnika; '"•'.'. '•-''-. ' , . ' . . ' ' 

Č) za lovske zakupnine: izjava sreskega načelstva o 
veljavni zakupni- pogodbi, iz katere je razvidno- trajanje 
zakupne dobe, višina letne lovske zakupnine in ime lov
skega zakupnika; razen tega pa še plačilni list (proti
potrdilo) kvskega zakupnika, da je plačal lovsko za
kupnino; , 

d) za posojila: odlok nadzornega oblastva, ki Je 
odobrilo posojilo, overovljeni prepis zadolžnice, amorti
zacijski načrt in potrdilo denarnega zavoda, da je poso
jilo izplačal; i ' 

e) za obresti hranilnih vlog in za dvige naložene 
občinske glavnice, izvleček iz ' računa dotične hranilne 
vloge,* ki ga naj izda denarni zavod, kjer ima občina 
naložen denar, če je denar naložen na tekoči račun, 
vsakokratni izpisek iz tekočega računa; 

î) za občini nakazane" podpore: odlok oblastva, ki 
je podporo dovolilo in nakazalo itì o&rezek poštne na-
kaznice, ki naj se prÙepi na dotìctó (̂ÜökV ' 

g) za vse ostale ptéjémk6,; ki; |Ш dobi občina od 
kogarkoli, bodisi po' poèti, bodisi;iz/roke v roko, pa 
odrezek poštne nakaznice, plačilni Übt (protipöbötnicä) 
MV uà "katerem .mora blagajniki n'avesti, fcakàj Je bil 
denar plačan, oziroma'nakazan'.feir.'označiti proračunske' 
leto în poglavje» Штог se je J 

Wif>, 
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I 

Dokazila o izdatkih. 
• • 

10. 
Za dokazila o izdatkih iz občinske ali ubožne bla

gajne se priznavajo saldirani računi (fakture), pobotnice 
itd., katere izstavljajo stranke, ki prejemajo denar, ter 
morebitni spisi (n. pr. dopis sreskega načelstva za 
poravnavo računov za vojaške tiskovine itd.). 

' • 1 1 •• ._•_• ' 

Pobotnica mora vsebovati sledeče: jaojto_{aznaceno 
tudi z besedami), ki se je izplačala, zakaj injia kaki 
podstavi se- je izglačala, iz katere blagajne^Tčraĵ  dan, 
mesec ш ìetòlpjacila, čitljiv p<KÎ£fs3rejemnika "z_naved-
bo priimka, imena in poklica. 

Ce je stranka nepismena, postavi svoj znak na po
botnici pred dvema pričama, ki morata pobotnico 
podpisati. 

12. 
Za račune del, nabavk in poslov, katere občina po

ravna po_p_oštij_jP£!ia«J&frdilj^^ ki se 
nalepfna račun kot dokaz o izvršenem plačilu.""* 

% 
13. 

Če je bil z računsko prilogo nabavljen kak inventarni 
predmet, ali je bil prodan, tedaj se morajo na prilogi 
(računu, pobotnici) navesti knjižni podatki izkaza imo
vine (inventarja), n. pr. >vknjiženo v izkazu imovine 
pod Številko 3c ali »izknjiženo v izkazu imovine 
pod št. 6«. 

14. 
Na vsaki računski prilogi izda župan kot naredbo-

dajalec kratek plačilni nalog, ali pa izda poseben pla
čilni nalog. 

Plačilni nalog vsebuj sledeče: proračunsko leto, po
glavje in postavko proračuna, iz katerega se je izplačilo 
izvršilo, upnikovo ime, priimek, zvanje ali poklic in 
kraj bivališča, koliko mu je izplačati (s številkami in 
besedami) in zakaj. 

Blagajnik kot računodajalec potrdi po izvršenem 
izplačilu in knjiženju, da je nalog izvršil; n. pr. >izplačal 
dne 16. marca 1931. Din 2000— in knjižil pod postavko 
tek. štev. 30 blagajniškega dnevnika občine«, 

* • 

Kolkovanje. 
15. 

Vsaka pobotnica, saldirani račun (faktura) itd. maru 
biti opremljena s predpisano takso iz tarifne postavke 
33. taksne tarife, t j . s % % izplačljive vsote. Ako je 
prejemnik oproščen plačevanja taks, tedaj mora to na
vesti na pobotnici, oziroma računu ter označiti zakonsko 
podstavo, s katero je ta oprostitev utemeljena. 

Pri nabavkah, katerih račun presega vsoto 2000-— 
dinarjev, mora dobavitelj nalepiti še 1 % pogodbeno takso 
iz tarif. post. 24 taksne tarife. 

Računi do zneska Din 100-— morajo biti kolkovani 
še z računskim kolkom Din 0*10, računi nad Din 100*— 
pa s kolkom Din 0*20 po tar. post 34 taksne tarife. 

Pri plačevanju računov s poštnimi nakaznicami ali 
položnicami naj se odgovarjajoči znesek za kolke odteg-

: ne, z njim kupi kolek in nalepi na odrezek. 
Kolki se morajo po predpisih uničiti na računski 

prilogi z uničevalcem kolkov (zumbo) uavzkriž in z 
uradnim žigom. Če občina zumbe nima {кд bi, JQ DO 

zakonu morala imeti), tedaj naj se kolek uniči samo z 
občinskim žigom in s tem, da se na vsak kolek napiše 
s črnilom letnica. "•" '" 

V primeru, da prejemnik ne nalepi predpisane 
kolkovine, tedaj mu jo mora' odtegniti ob izplačilu bla-; 
gajnik in jo nalepiti na listino. Če blagajnik tega ne 
napravi, odgovarja materialno in mora manjkajočo köl-
kovino poravnati iz svojega. 

Poslovni davek. „-v 
17-

Glede poslovnega davka veljajo do 31. decembra 
1931. predpisi zakona o davku na poslovni promet, pri-
občeni v >Uradnem listu<, št. 131 iz leta 1921.in št'*"20-" 
iz leta 1922. Po teh predpisih se mora od vsakega račwntt-'; 
del, nabavk itd. odtegniti l%ni poslovni davek. - rVr.r 

Od 1. aprila 1931. pa -velja uredba o skupnem davku 
na poslovni promet, ki je objavljen v »Službenem listu : 

Dravske banovine« v štev. 26 iz leta 1931. "•'•--" -
Ob izplačilu odtegne blagajnik poslovni davek ter 

označi tö na prilogi z besedami: »Odbitek: l%ni davek 
na poslovni promet Din .«. Tako odtegnjeni davek 
se na koncu meseca zbere v izkazu o odtegnjenem 
davku na poslovni promet. Ta izkaz naj ima sledeče raz-
predelke: tekočo številko blagajniškega dnevnika,' ime 
in priimek dobavitelja, izplačani znesek in 1 %ni odteg
ljaj. Izkaz se napravi v dveh izvodih: eden se priloži 
letnemu računu, drugi pa se.predloži davčni upravi. 
Potrdilo davčne uprave, ako je denar nakazan po pošti, 
odrezek položnice ali nakaznice, se priloži onemu izvodu 
izkaza o skupnem dayku na poslovni promet, ki je pri 
letnem računu kot dokaz o odvodu. 

Ako je dobavitelj oproščen davka na poslovni pro
met, je treba to navesti na računski prilogi in pri tem 
označiti zakonski "predpis, na katerem sloni oprostitev. 

Uslužbenski davek. 
18. 

Enak postopek kakor za davek na poslovni promet . 
velja tudi za uslužbenski davek. Od nagrad županu, bla- ' 
gajniku itd. naj se odtegne uslužbenski davek po čl. 96. 
zakona o neposrednih davkih. Od občinskih uslužbencev, 
pa po čl. 95., kolikor bi ne bilo upoštevati čl. 96. zakona 
o neposrednih davkih. 

Potrdilo o odvedbi uslužbenskega davka davčni 
upravi naj se priklopi letnemu računu obenem z izka«. '.. 
zom odtegljajev za uslužbenski davek 

Uradna potovanja. 

19." . ::-:'??;>• 

Pri izdatkih za uradna potovanja se mora na dotični 
prilogi vedno označiti cilj potovanja in čas odsotnosti, 
pobotnici pa se morajo vedno priložiti dókazilne listine 
(vabilo, poziv, odlok, sklep seje občinskega odbora),";и\. 
upravičuje potovanje in izplačilo potnega stroška. 

Nepredvideni izdatki. i 

2a izdatke, ki niso bili predvideni" y prortČtti% 
odnosno je bila zanje s proračunu odobrena prenizka: 

'«a 
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postavka, pa so bili nujni in neodložljivi, se mora pre
klopiti poleg računa (fakture), pobotnice itd. tudi ove
rovljen izvleček iz zapisnika seje občinskega odbora, na< 
kateri se je dotični nepredvideni izdatek odobril. 

Ako bi izdatek ne bil upravičen s sklepom občin
skega odbora, se obdolžita župan kot naredbodajalec in 
blagajnik kot računodajalec ter se obsodita v solidarno 
plačilo nastale škode. 

21. 
Isto velja za virmane (povečanja enega proračun

skega poglavja iz prihrankov drugega poglavja). 

'..y/ '.. 22. 
Poudarja pa se, da se odobreni proračun ne sme v 

. nobenem primeru prekoračiti, t. j . občina ne sme V: 
I dotičnem proračunskem letu nikdar več izdati, kakor 

znaša skupna vsota odobrenih proračunskih izdatkov. 
Za vsako prekoračenje odgovarjajo blagajnik, župan 

in občinski odbor, če je bilo odrejeno izplačilo brea pro
računskega kritja, ter se obsodijo v povračilo prekora
čene vsote. 

Končni letni račun. 
' ' 23. ' 

Končni letni račun imej obliko in porazdelbo pro
računa tako po poglavjih kakor tudi po posameznih 
postavkah poglavij. 

Izkazovati mora: 
Pod dohodki: 

a) prebitek, iz prejšnjega leta; 
b) s proračunom odobrene dohodke; 
c) zastanke iz prejšnjega leta; 
2) vsote zvišanihf dohodkov; 

' d) dejansko prejete dohodke; 
e) razliko med dejanskimi in v proračunu pred

videnimi dohodki; 
f) pobrane dohodke iz prejšnjih let; 
g) vse občini dolžne vsote. 

Pođ izdatki: 
a) s proračunom odobrtsne izdatke dotičnoga pro^ 

računskega lete; 
b) vsote zvišanih izdatkov, 
c) dejansko potrošene izdatke; . 
Č) razliko med dejanskimi in v4 proračunu predvi

denimi izdatki; 
d) izvršene izdatke iz prejšnjih let; , 
e) vsote, ki jih občina še dolguje; 
f) stanje občinske imovine, ko se zaključijo knjige, 

i. j . 31. marca vsakega leta, mzen inventarja, ki se 
zaključuje 31. decembra. 

24. 

Občina, bi ne vodi, glavne knjige, sestavlja letni 
račun na podlagi podrobnega izkaza dohodkov in izdat
kov občine, oziroma ubožnega sklada. 

Podrobni izkaz dohodkov in izdatkov se • sestavlja 
ûa podlagi blagajniških dnevnikov, in sicer tako, da se 
izpisujejo dohodki in izdatki po poglavjih in postavkah 
proračuna Podroben izkaz dohodkov in izdatkov se mora 
redno voditi tekom leta z namenom,.da tako hlagajnik' 
kakor tudi župan vedno in vsak čas ve za potrošnjo in 
kolika mu le oetaiiê razgolpžljivega, s groraciino» ftdjj-

proračunu pred-

brenega kredita, da bi se s tem izognila vsakemu pre
koračenju proračuna. 

Podroben izkaz dohodkov in izdatkov imej sledeče 
razpredelke: 

1. Tekočo številko. 
2. št. postavke blagajniškega dnevnika. 
3. Predmet (zakaj se je prejelo ali izdalo). 
4. Zastanke iz prejšnjega leta. 
5. V proračunu predvideno vsoto. 
6. Skupni znesek zastankov in v 

videnih vsot. 
7. Koliko se je prejelo ali izdalo. 
8. Koliko se bo še prejelo ali izdalo. 
Ta izkaz se vodi po poglavjih in postavkah pro

računa. Na koncu računskega leta, t. j . 31. marca; se 
zaključijo posamezna poglavja in postavke podrobnega 
izkaza, zaključki pa se prenesejo v končni letni račun. 

25. 
Končni letnj račun imej sledeče razpredelkej 

Za dohodke; 
1. proračunsko poglavje; 
2. proračunska postavka; 
3. besedilo po proračunu; 
4. zaostanki iz prejšnjega leta; 
5. predvideno v proračunu leta; 
6.-skupaj (poglavje) ; 
7. od tega se je prejelo; 
8. od tega se bo prejelo; ( 

9. od tega se je odpisalo kot neizterljivo; 
10. napram proračunu: več. 
11. napram proračunu: manj. 

Za izdatke:,. 
. 1. proračunsko poglavje; 

2. proračunska postavka; 
3. besedilo po proračunu; 
4. neporavnane, obveznosti iz prejšnjega leta; 
5. predvideno v proračunu leta; 
6. skupaj; 
7. od tega se je izdalo; 
8. od tega se Se dolguje; 
9. napram proračunu: več; 

10. napram proračunu: manj. 
V letnem1 računu se morajo izkazovati tudi oni pro

računski, krediti, ki niso bili potrošeni, čeprav So bili v 
proračunu predvideni. 

26. 
Po izpolnitvi letnega računa se sestavi pregled občin

ske imovine po stanju dne 31. marca.po. proračunu pre
teklega leta. Pregled stanja občinske imovine vsebuj 
sledeče: 

4 1. Aktivna imovina: 

a) dohodke in izdatke po blagajniškem dnevniku in 
blagajniški prebitek (gotovina); 

b) vobvežnicah (vrednostnih papirjih); 
c) hranilne vloge pri denarnih zavodih; 
бУ dana posojila; ••'" ' 
d) terjatve občine glasom razpredelnika 8. letnega 

računa, dohodkov; 
é). vrednost nepremičnin po izkazu imovine na dan 

al» dê&inbrai r v 
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f) vrednost premičnin po izkazu imovine; 
g) vrednost zalog; 
h) skupaj aktivna imovina. 

2. Pasivna imovina: 
a) neporavnane obveznosti po razpredelku 8. letnega 

računa izdatkov; 
b) najeta posojila glasom izkaza dolgov in terjatev; 
C J • • • • • •} 

è) skupaj pasivna imovina; 
3. Razlika med aktivno in pasivno imovino: čista' 

Imovina, primanjkljaj. 
27. 

Tako sestavljen letni račun in pregled stanja občin
ske imovine podpišeta župan in blagajnik, odbornika, ki 
eta letini račun pregledala, ga pa sopodpišeta. 

Izkaz dolgov in terjatev. 
28. ; ' , - . . . 

K razpredelku 8. letnega računa dohodkov in izdat
kov se mora priložiti v upravičilo vsot, navedenih v 
letnem računu, za terjatve izkaz terjatev, ki ime j sledeče 
razpredelke: 

1. Tekoča številka; 
2. Kdo je občini dolžan in za kaj? 
3. Koliko je dolžan? 
4. V katerem proračunskem letu, poglavju „in po

stavki je predvidena dolžna vsota; 
6. Zakaj ni bil znesek poravnan? , 
Za dolgove občine pa je priložiti izkaz dolgov, ki 

Imej sledeče razpredelke: 
1. Tekoča številka; 
2. Komu se dolguje? 
3. Zakaj? 
4; Kolikšna vsota? 
5. Katero proračunsko letö, katero poglavje in po

stavko obremenjuje ta izdatek? •:• 
6. Zakaj se izplačilo ni' izvršilo? ' 

Izkaz imovine. —' Inventar. :'[ 
2 9 . ; • • .• , ..; . . . ' ' - • , . 

Vse nepremično in premično premoženje občine 
mora biti vpisano v izkazu občinske imovine (inventar). 
V izkazu občinske imovine se mora sproti zabeležiti 
vsaka izprememba (prodaja, zemiiišča, nakup : zemljišča, 
knjig, pisarniške opreme itd.). • i : 

30. 
Izkaz občinske imovine (inventar) imej sledeče raz

predelke: 
1. Tekoča številka, V 
2. Tekoča Številka blagajniškega dnevnika, pod ka

tero se je predmet nabavil, odnosno prejel izkupiček^ za 
prodani predmet; • ' ' 

3. Označba in popis predmeta; 
4. Število kosov» '., ,:>: j . ••• ^ 
5. Nabavna;vrednost predmetov: posamezno.. -
6. Nabavna vrednost, ,pr,edmetov: skupaj. -
Prodani in odpisani predmeti se izpisujejo z rdečilom. 

m 
- !.:/ -

Na к"оп(5ц,proračunskega^eta,.!.,!-31. Hecemljrja, sé 
Izkaz imovbe^mvejitari zaHjuct Sate ga Občinski fijibôï 

pregleda, in sicer od številke do številke ter ugotovi, ali 
so vsi izkazani predmeti tudi v dejanski posesti občine. 
To stanje potrdi na samem izkazu. Ob tej priliki sklepa 
občinski odbor o odpisu (izknjižbi) obrabljenih in ne
uporabnih predmetov. Zadevni sklep občinskega odbora 
služi upravitelju. imovine kot razbremenilna listina za 
odpisane predmete; ta listina se mora tudi priklopiti, 
letnemu računu. i i 

, R a č u n s k i spis. 
32. 

Za sestavo in opremo računskega spisa, ki ga je 
' občinska uprava dolžna predložiti krajevni (mestni) kon

troli, naj se rabijo le tiskovine, ki jih je priredila' krà-
; ljevska banska upcava in poslala županstvu. 

Spis mora obsegati: 
1. Proračun občine, 

' 2. proračun ubožnega sklada, ''•'•'• 
3: izvirni ođobritveni odlok oblastva, ki je odobrilo 

proračun, ' ' 
4. izvirni blagajniški dnevnik občine (tiskovina-' 

: obrazec št. 1. in 2.), 
5. izvirni blagajniški dnevnik občinskega ubožnega 

sklada (tiskovina-obrazec št. 1. in 2.), 
6. pomožne dnevnike, če jih občina vodi (tiskovinar 

obrazec št. 1. in 2.), " " <' • - '" " . 
7. glavno knjigo, če jo občina vodi (tiskòvihà-

obtazec št. 3., 4., 5. in 6.); če pa te knjige ne vodi ; 
i 8. podroben izkaz dohodkov (tiskovina-obrazec št. 3. 

in 4.) in . • " • ' . ' ' . 
9. podroben izkaz izdatkov (tiskovina-obrazec št. 5. 

m 6 ) , . ......... , , , . . ::,...;...' 
10. izvirne računske priloge k vsaki postavki blagaj

niških dnevnikov (za izstavljanje plačilnih nalogov ob
stoji posebna tiskovina-obrazec Št. 17.), 

11. končni letni račun občine s stanjem občinske 
imovine (tiskovina-obrazec št. 7. in 8.), ., .ij.idUv 

12. končni letni račun ubožnega sklada s stanjem, 
njegove imovine (tiskovina-obrazec št. 7. in 8.),. 

13. izkaz imovine (inventar) občine in ubožnega 
sklada (tiskovina-obrazec št. 11.), 

14. podroben izkaz terjatev občine in ubožnega skla
da (tiskovina-obrazec št. 11.), - •'> 

16. podroben izkaz dolgov občine in ubožnega skla^ 
da (tiskovina-obrazec št. 12.), : 

, 16. razglas o razgrnitvi letnega računa (tiskovina-
obrazec Št. 130,' '•'•'• t 

17. vabilo k seji občinskega odbora, ki bö sklepala1 

o letnem računu (tiskovina-obrazec i Št. 14.), 
.18. overovljen; izvleček iz iapisnika seje občinskega 

odbora, ki je sklepala o letnem 4raČunu (tiskovinarohra-j 
Z e c Š t . 1 6 : ) , ' •'. • ; . . . ' . . . :.,'.',••';'.,'..'• 

19. izjava županstva, da proti računu aii prftpŽb 
(tiskovina-obrazec št. 16.). ' 

; .če pa so pritožbe, je treba te priložiti^ 

Izpolnjevanje tiskovin. 
88.- Л"л •: 

(F 1 âï Pođ St.1 f., 2. In 8. «tóke 82. nâfëdené MAST-"'* 
•••:••'•••••l\ • ' ••'• t •••) ' ; ' • • • • • • ' <Ј.Г:;У -V-:-,- f.ft'vrt 

dobi, óbctna v spisu, s katerimi je, kraljeiveka. *~~~" *'" 

. ; • • ' • # • • ; 

У i 
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b) Blagajniški dnevnik občine. • . •,, 

Iz blagajniškega dnevnika morajo biti točno razvidni 
' p o časovnem vrstnem redu vsi dohodki in izdatki občine 

v dotičnem računskem letu. Tiskovina je prirejena tako, 
da se dohodki in izdatki pišejo pò' vrsti, kakor prihajajo 
ali se izdajajo, na isti strani, vsak v drugem razpredelku. 

Tak način voditve dnevnika je za večino naših občin 
najbolj prikladen in je dejanski tudi v rabi. Seveda pa 
je mogoče voditi tudi dnevnik tako, da se dohodki pišejo 
na eni strani, izdatki pa na drugi strani. 

Dnevnik naj se na vsaki strani pravilno sešteje, 
končne vsote predhodne strani naj se prenesejo kot po
četne postavke na 9ledeČo stran,, na koncu pa naj bo 
pravilno zaključen in podpisan. . 

Zaključek naj se glasi nekako tako-le: 
Dnevnik zaključen dne 31. decembra 1932. izkazuje: 
a) dohodkov Din 81.700-50 
b) izdatkov „ 80.540-— 
prebitka Din 1.160-50 reci: 

tisoč sto šestdeset in 50/100, ki se nahaja v gotovini v 
blagajni, 

občinski odbornik: - župan: 

občinski odbornik: blagajnik: 

Ob končnem zaključku kakor tudi ob zaključkih 
blagajniškega dnevnika med letom se, je treba vedno 
prepričati, ali knjiženo stanje odgovarja gotovim v bla
gajni,-in to v dnevniku izrecno navesti., 

S primanjkljajem se dnevnik ne more in ne sme 
zaključiti. 

c) Blagajniški dnevnik ubožnega sklada. 

Zanj velja vse, kar velja za blagajniški dnevnik 
občine. 

,i .•.-.;,..' č) Pomožni dnevniki... • 

Ako jih občina ima, naj se vodijo po istih načelih 
kakor pravi dnevniki. 

d) Glavna knjiga (kontrolnik kreditov). 

: ,y, glavni knjigi imej vsaka proračunska postavka 
svojo stran. Sem se'prenašajo iz blagajniškega dnevnika 
vse postavke, - ki se nanašajo na dotično proračunsko 
poglavje in postavko. Iz glavne knjige se. more vedno, 
točno ugotoviti, koliko je proračunska postavkaf znašala, 
koÜkö!'je:ze izrabljena in koliko je še na razpolago.-' 

Ob koncu računskega leta. se knjiga zaključi za vsako 
proračunsko postavko posebej in ti zaključki tvorijo 
potem podlago za sestavo končnega računa. 

Ako se ob zaključku posamezne proračunske po
stavke bodisi med dohodki bodisi med izdatki pojavi 
zastanek, se ta prenese kot početna postavka pod. dotično 

r proračunsko postavkro V glavno knjigo naslednjega leta. 

e) Podroben izkaz dohodkov m izdatkov. 
.» «Ateo ; občina. ne, ,vodi glavne knjige, mota sestaviti 

podroben izkaz dohodkov in izdatkov. Za sestavljanje, 
oziroma voditev podrobnih izkazov veljajo navodila 
kakor za glavno knjigo, ker v bistvu ni podrobni izkaz 

:. Dio drugega kakor glavna knjiga., 
. Razume se. da se morajo podrobni lzk'azi sestaviti. 

^osna,,Y(Od^ti. posebej, za хабцд .občine in posebej za 

f) Računske priloge. 

Za vsako postavko blagajniškega dnevnika se mora 
priložiti odgovarjajoča računska priloga, ki naj bo pra
vilno kolkovana, izpolnjena, in podpisana. V desnem 
gornjem kotu naj se opremi s številko odgovarjajoče 
postavke v dnevniku 

g) Končni letni račun. 

V končni letni račun se vnesejo med dohodke ta 
izdatke zaključki, ki izvirajo iz glavne, knjige, oziroma iz 
podrobnih izkazov dohodkov in izdatkov za vsako pro
računsko poglavje in postavko in pa primerjanje dejan
skih dohodkov in izdatkov .s proračunjenimi dohodki 
in izdatki. ; ' 

Imovinsko stanje, ki ga je treba izkazati na zadnji , : ' 
strani tiskovine končnega letnega računa, se dobi, ako 
se seštejejo vse aktivne postavke (prebitek v gotovini, 
naložbe, vrednostni ' papirji, aktivni zâstanki,: to je vse 
ono, kar ima občina ob koncu leta še dobiti, vrednost, 
premičnin in nepremičnin) in vse pasivnepostavke .-(dot--.'.S 
govi, pasivni zaštanki ob koncu leta, to je, vse, česar ni,% t 
mogla občina plačati iz proračunskih sredstev; a ј е ^ о , - : 
v proračunu predvideno, in druge obveznosti) in vsoti 
aktivnih in pasivnih postavk primerjajo. Končna vsota, 
ki jo pri tem dobimo, pokaže, ali ima občina čisto imo-
Vino ali primanjkljaj, to je ali je, občinsko gospodarstvo 
aktivno ali pasivno. -

h) Razglas o razgrnitvi računa, vabilo k seji občinskega 
odbora, v kateri se je račun razpravljal in sklepal, ove
rovljen izvleček iz zapisnika te seje in izjava županstva, 

da proti računu ni pritožb. 
Te tiskovine naj se izpolnijo in podpišejo točno po 

natisnjenem., besedilu; , 

' i) Izkaz imovine (inventar). 
V tem izkazu je treba navesti po vrstnem redu 

a) vso nepremično imovino in b) vso premično imovino. 
Vanj se mora zabeležiti z rdeČilom tudi vsaka izpre-
memba, ki nastane med,letom. . . . , t .•••• 

Ta izkaz jé občinskr upravi okrajno potreben. Zato 
naj se prav posebno; pazi, da še Vedno točno vodi sproti.. 

j) Podroben izkaz terjatev. 
V tem izkazu je t reba navesti podrobno vsako terja

tev, ki je dospela med proračunskim letom, .a ni bila še 
plačana (zastanek). Zaštanki v; skupni vsoti so razvidni 
iz razpredelka 8. dohodkov računske tiskovine (obrazec 
Št. 7. in 8.), le da je t r e b a v tem izkazu navesti vsako 
posamezno terjatev. .."'•',.' 

k) Podroben izkaz dolgov.'.•',;' ' 
Zanj velja ono, k a r velja za podroben izkaz terjatev, 

le da, Џо. zaštanki razvidni iz razpredelka 8.. izdatkov 
tiskovinel ; - ; "!:[ ' v • " " .••••••.•.••••• - ••;-:.•../•• •?>•:••;• 

. '• 3 4 . '• • • • ' • • 

t a k o sestavljeni računski spis mora občinska дргауа 
poslati najdalj v roku treh mesecev po zakljufôni * račun- ' 
skega le;ta-1 j . do 30. juni$à",V£4kèga leta krajevni (mesfc 
ni), kontroli j>ri dravski finančni dif ekclji, v Ljubljan4 v 
pregled, ki ga,' ako jejfačtni, knjige ^ 'pr i loge naela V. 
redu,' predloži1 »Svetu za razpravo in razrešitev. о ђ б ^ Ш ' 
Xftëunffi» Ï адарг.е1иеД|д гаагМШГ ' 7"' ' - . - ; : 
; —.--.• ii;?-"- " ^ > к о " . - т г iT?T'«.•;•••• . •';•-. ; v 

:•:. ï * & ! • ' • • ' ; '' • ' [ i - j ;.-а*' 



462 23. kos. 

35. 

Ako Je >Svet za razpravo in razrešitev občinskih 
računov« našel račun v redu, izda odgovornemu nakazo-
valcu (županu) in računodajalcu (blagajniku) ražrešnico. 

36. 

Če pa ugotovi krajevna (mestna) kontrola nepravil
nosti in nedostatke v knjigah, listinah in letnem računu, 
tedaj napravi svoje pripombe. 

Pripombam' mestne kontrole se mora brezpogojno 
in najvestneje ugoditi. Neizvrševanje pripomb ovira red
no poslovanje Krajevne (mestne) kontrole ,in je tudi 
kaznivo. Postavljenih rokov ' za izvršitev pripomb se 
mora občinska uprava točno držati. 

37. 

Ta navodila naj služijo občinam pri sestavi letnih 
računov za leto 1931. One občine pa, ki še niso pred
ložile krajevni (mestni) kontroli letnih računov za leti 
1929. In 1930., naj se poslužijo tudi za njihovo sestavo 
teh' navodil in izdanih tiskovin. 

38. 

Vse tiskovine za izvedbo teh navodil se dobe pri 
ekonomatu kraljevske banske uprave Dravske banovine. 
Pri naročanju naj se navede številka obrazca, ki se 
nahaja v spodnjem levem kotu tiskovine. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 12. marca 1932. 
Ban: 

dr. Drago MarušiČ s. r. 

250. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih, trošarin 

v letu 1932. 
n . N o . 2579/1. 

Objava. 
Občina Bréngova, v srezu Maribor levi breg, bo 

pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letü 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 60—-, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljani, 
dne 11. marca 1932. 

II. No. 1742/1. 
Objava. 

Občina Fokovci, v srezu Murska Sobota, bo pobirala 
od dneva razglasitve v >Službenem listu« y letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 76'—, . ' ' '•-
bi o4 Ш l £Ü» Ш 20-=-, 

c) od goveda nad 1 letom Din 10-—, 
č).od goveda pod 1 letom Din 5*—, 
d) od prašičev Din S'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 11. inarca 1932. 

II. No. 1666/1. 

Objava. 
Občina Gederovci, v srezu Murska Sobota, bo po

birala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 
1932. občinsko trošarino:, 

od hI vina po Din 70—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 11. marca 1932. 

II. No. 6717/1. 
Objava. 

Občina Gornja Bistrica, v srezu Dol. Lendava, bo 
pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Din 50—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 11. marca 1932. 

II. No. 146/1, 

Objava. 
Občina Lukačovci, v srezu Murska So"bota, bo pobi-

rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. občinsko trošarino: 

od 100 1 vina po Din 75-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 11. marca 1932. 

t 

II. No. 1904/1. 
Objava. 

Občina Nemčavci, v srezu Murska Sobota, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu. 
1932. občinsko trošarino: 

od 100 1 vina po Din 60— 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 11. marca 1932. 

II. No. 2172/1. 
Objava. 

Občina Sp. Voličina, v srezu Maribor, levi breg, bo 
pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 
1932. občinsko trošarino: 

od 100 1 vina po Din 30—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljana 

dne 11. marca 1932. , 

11 No. 2981/2, 

Objava. 
Občina Sv. Križ, v erezu krškem, bo pobirala bä 

dneva razglasitve v >Službemem lietu« y letu 1082. ü*^ 
gledaje obänake. teg&uioe; , ' 

-•• ч 
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a) od 100 1 vina Din 10Q-—, 
b) od 100 1 piva Din 100-—, 
e) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 12-—, 
č) od'goveda nad 1 letom Din 40*—, 
d) od goveda pod 1 letom Din 25"—, 
e) od prašičev, in sicer do 50 kg Din 10—; nad 

50 kg teže Din 20-—, 
i) od drobnice Din 5"—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
•«.. • dne 3. marca 1932. 

И. No. 7219/2. 
Objava. 

Obična Vitan, v srezu ptujskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 160 1 vinskega mošta Din 50—, ' 

,-' c) od. 100 1 piva »Din 50-—, 
•'••'•• č) od hI stopnje alkohola " špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din 6—.- . ' . . * ' 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 15. marca 1932. 

Razne obče veljavne 
odredbe 

Odločbe 
obče seje državnega sveta.* 

Pri obči seji državnega sveta, ki je bila dne 15. in 
16. decembra 1931., št 1025/32, so se sklenile te-le od
ločbe, ki se glase: 

I. 
»V čas aktivne državne službe, ki se šteje državnemu 

uslužbencu za pokojnino po prvem odstavku člena 137. za
kona o civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih 
z dne 81. julija 1923., se he more šteti čas, ki ga je kdo 
prealužil po postavitvenem aktu, ki je bil s polnoveljavno 
razsodbo državnega sveta razveljavljen in je v izvrševa
nju te razsodbe izgubil moč.< 

-Л •. '.-. II. 
••>-•• »Člen 1. zakona o pridobitvi pravice do osebne po
kojnine z dihe 1. marca 1929. se ne da uporabljati na one 
uslužbence prometnih naprav, ki so pridobili pravico do 
pokojnine po prejšnjih zakonskih predpisih, ртеаеп je 
dobil omenjeni zakon moč.< 

HL » 
»Pei odločanju o pravočasnosti pritožb, vloženih zo

per razsodbe finančne direkcije zaredi monopolnih pre-
r : ' 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije*: z dne 
t& wem ш ^ & бдашдеа* 

greškov, je uporabljati odredbo člena 67. finančnega za
kona za leto 1927./1928., ki predpisuje, da še vlagajo pri
tožbe pri upravnem sodišču neposredno ali po pošti na 
povratni reoepjis v 15 dneh po prejemu razsodbe, ne pa 
člen 21. zakona o, drža vnem svetu in upravnih sodiščih, 
ki odreja, da se vlagajo tožbe pri sodišču neposredno ali 
po pošti na recepis.« 

IV. 
»Veljavnost predpisov § 1. zakona o izpremembah in 

dopolnitvah Člena 21. zakona o državnem svetu in uprav
nih sodiščih z dne 14. junija 1830., ni derogirana s pred
pisom § 114. zakona o občem upravnem postopku, ker 
je § 1. omenjenega zakona predpis specialnega zakona 
•in se ne more vzeti, da je kot tak izpremenjen s pred
pisom občega zakona, kakršen je § 11. zakona o občem 
upravnem postopku, če to ni v tem zakonu izrecno do
ločeno.« 

V. 
* 

»Za oprostitev od davka na poslovni promet veljajo 
edino predpisi zakona o davku na poslovni promet in 
eventualni poznejši zakoni, M odrejajo tako oprostitev. 

Oprostitve od. neposrednih davkov po prejšnjih spe
cialnih zakonih za izvestna podjetja se brez posebne za
konske odredbe ne dajo razširiti na oprostitev od pozneje 
ustanovljenega davka na poslovni promet.« 

Iz državnega sveta; dne 7. marca 1932. 

252. 

Razne objave 
iz „Službenih novin". 

Številka 20 z dne 28. januarja 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 1. janu

arja 1932., štev. 871, je napredoval iz V. v IV. položajno 
skupino, 2. stopnjo sodnik okrožnega sodišča pri dežel
nem sodišču v Ljubljani, š t r u k e l j V i n k o . . 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 1. janu
arja 1932., štev. 873,'so bili postavljeni po potrebi služ
be za sodnike okrožnega sodišča pri deželnem sodišču v 
Ljubljani v dosedanji skupini: G o s l a r B r a n k o , 
sodnik okrajnega sodišča v Ptuju v VI. položajni skupini 
in dr. B a j i ć S t o j a n , sodnik okrajnega sodišča v 
Metliki v VII. položajni skupini; premeščena sta po po
trebi službe sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani dr. 
B i z j a k I v a n v VI. položajni skupini k sodnemu 
stolu v Varaždinu in dr. V r a č k o E d v a r d т V. po
ložajni skupini k sodnemu stolu v Sremski Mitroviig. 

Številka 21 z due 29. januarja 1932. 
Minister za promet je premestil z odlokom, od 4. Ja

nuarja 1932. po potrebi službe' Z a g o r c a M a t k a , 
pomožnega poslovodjo X. položajne skupine v delavnici 
v Mariboru, v strojni oddelek delavnice v Nišu. 

Minister za promet je z odlokom od 4. januarja 
1932. na prošnjo premestil R a s p o t n i k a A n t o n a , 
prometnika IX. položajne skupine in šefa postaje Sta-
par, v območju direkcije Subotica, v. postajo Kranj. 

Minister za promet je odločil, z odlokom od: 29. de-
fiafflöea Шј̂  äg m. m јда&јо &»тШ l r k u i g n а « 

Шг~. 
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e i j , administrativni uradnik VIII. položajne skupine 
pri direkciji državnih železnic v Subotici, v strojni odde
lek direkcije državnih železnic v Ljubljani. ' ' • 

Številka 22 z dne 30. januarja 1932. 
Njegovo Veličanstvo kralj je odlikoval z ukazom od 

31. decembra 1931. na predlog ministra za prosveto z 
redom Sv. Save III. stopnje p. S a 11 n e r j a H u g o 1 i -
n a , skladatelja iz Ljubljane. "'"""' 

Njegovo Veličanstvo kralj je upokojil z ukazom od 
31. decembra 1931. L u ž a r j a F o r t u n a t a , ban-
skega šolskega nadzornika pri prosvetnem oddelku kra
ljevske banske uprave v Ljubljani v VI. položajni skupi
ni s plačo 1. periodskega poviŠka, s pravico.do pokojni
ne, ki mu pripada po službenih letih. 

Minister za promet je premestil po potrebi službe z 
odlokom od 9. januarja 1932. J u r m a n a J a n e z a , 
pomožnega nadzornika proge X. položajne skupine pri 
sekciji za vzdrževanje proge Maribor glavna proga v 5. 
okraj XII. sekcije*za vzdrževanje proge Kičevo v območ
ju direkcije državnih železnic v Beogradu. ' - ' 

številka 23- z dne 1. februarja 1932'. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 1. janu

arja 1932., štev. 872, je bil postavljen za kasacijskega 
sodnika 2. skupine 2. stopnje pri oddelku A Stola sed
morice v Zagrebu podpredsednik višjega deželnega so
dišča v Ljubljani d r . G o 1 i a. V i a d i m i r v III. polo
žajni skupini 2. stopnje. 

Številka 24 z dne 2. februarja 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 31. de

cembra 1931. je bil premeščen na predlog. ministra za 
prosveto na prošnjo v realno gimnazijo v Novem mestu 
R o j š e k F r a n c , profesor realne gimnazije v Mari
boru in uradnik Vll.^položajrie skupine. , 

Z ukazom ; Njegovega Veličanstva' kralja od 31. de
cembra 1931. sta bila premeščena na predlog ministra 
za prosveto po potrebi službe v I. realno gimnazijo v 
Ljubljani S t o p a г F r a n j o , profesor II. realne gim
nazije v Ljubljani in uradnik IV. položajne skupine i . 
stopnje, v III. realno gimnazijo v Ljubljani pa d r . 
L o v r e n č i č J o ž a , profesor I. realne gimnazije v 
Ljubljani' in uradnik V. položajne skupine. 

Z odlokom ministra za , trgovino in industrijo od 
30. decembra 1931., I. štev. 41895/0, se* je razveljavil od
lok od 6. junija 1931., I. štev. 18963/0, kolikor se na
naša na premestitev R o ž n i k a F r a n*c a iz oddelka 
kontrole mer pri sreskem načelstvu V Ljubljani v odde
lek kontrole mer pri sreskem načelstvu v Celju. 

Številka 25 z dne 3. februarja 1932. 
Oprostitev plačila takse. Na podstavi čl. 5., točke 6. 

zakona o taksah je ministrstvo za finance oprostilo z 
odlokom od 5. decembra 1931., Številka 82169, Podpor
no društvo za gluhonemo mladino • v Ljubljani«: plačeva
nja takse po tan post. 1. taksne tarife za vse vlogé in 
prošnje, ki jih predloži državnim oblaštvom, razen v ći-
vilnjh pravdah. ," 

To ве priobčuje vsem državnim oblaštvom radi 
znanja! , л 

Štev. 82159.*— Iz oddelka za davke v ministrstvu 
i a finance v Beogradu, dne 5. decembra 1931. -

Številka 26 z dne 4. februarja 1932." 
Z ukazom Njegovega?Veličanstva 'kralja od 31. de

cembra 1931. je bil postavljen po potrebi službe pri 

direkciji državnih železnic v Beogradu v VÌI. položajno 
skupino za višjega pristava in šefa kurilnice Kraljevo 
K o u d e l k a R u d o l f , dosedanji višji pristav iste po
ložajne skupine strojnega oddelka direkcije državnih že
leznic* v Ljubljani. 

Minister za promet je premestil z odlokom od 12. ja
nuarja 1932., P. t. številka, 3395, v istem svojstvu: v 
dravsko direkcijo pošte in telegrafa v Ljubljani: Su 1 ca 
J o s i p a , praktičnega tehnika v VIII. položajni1 skupi
ni pri III. terenski t. t. sekciji Ljubljana, po .potrebi 
službe; v pošto in. telegraf Grobelno: M i h e l j a J o 
s i p a , p. t. manipulanta X. položajne skupine pošte in 
telegrafa Pragersko, po potrebi službe; v pošto in tele
graf Konjice: Š a f a r i č A v r e l i j o , p. t. manipu
lanta X. položajne skupine pošte in telegrafa Ormož, na 
prošnjo; v pošto in telegraf Laško: B r a z L a V r o, p. 
t. manipulanta, X. položajne skupine pošte in telegrafa 
Ljubljana 1., po potrebi službe; v pošto in telegraf Ljub
ljana 1: U r b a n č i č B e r n a r d i n o , p. t. uradnika 
VIII. položajne skupine pošte in telegrafa Vrhnika. J ü'h 
A v g u š t i n o , p. t. manipulanta,X. polđžajne skupine 
pošte in telegrafa Murska Sobota in D e l i m i r o v i e 
M a ć e d o n k o , felefonistinjo X. položajne : skupine 
glavnega telefona Beograd, vse na prošnjo, G o m i,-
š č e k A n o , p. t. uradnico VIII. položajne skupine po
šte . in . telegrafa Ljubljana ; 4, pa po potrebi-službe; v 
pošto in telegraf Ljubljana 4: K u š a r V i d o , p. t. 
uradnika VIII. položajne skupine pošte in .telegrafa 
Ljubljana 6, po potrebi službe; v po^to in telegraf Ma
ribor 1: K o r i . n č i č P a v l o , p. t. manipulanta X. 
položajne skupine pošte in telegrafa Laško,'na-prošnjo; 
v pošto in telegraf Ormož: C. i n g e l F r a n j o , p. f. 
manipulanta X. položajne skupine . pošte in telegrafa 
Konjice, na prošnjo; v .pošto in telegraf Čabar: Za g a r 
A p o l o n i j o , p. t. manipulanta X. položajne skupine 
pošte in telegrafa Sevnica, na prošnjo. 

številka 28 z dne 6. februarja 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 13. janu

arja 1932., R. štev. 691, je bil • postavljen po potrebi 
službe pri. rudarskem, satništvu v Zagrebu za vršilca 
dolžnosti rudarskega višjega svetnika v IV. položajni 
skupini s plačo 2. stopnje: i n g . M o č n i k J o s i p , 
doslej rudarski višji svetnik v isti položajni: skupini' z 
istimi službenimi prejemki v službi pri' rudarskem gla«-
varstvu v Ljubljani. 

Številka 29 z dne 8. februarja 1932. : 
Z ukazom Njegovega Veličanstva; kralja z dne .28* [ja

nuarja 1932. in na predlog ministra za promet e o b U i 
premeščeni: v poštno carinsko skladišče Zagreb za p., t. 
uradnika VI. položajne skupine: A пД i o v a r;- ;» 'Jiß;r 
d r e j , p. t. uradnik iste položajne skupine pošte'in tç-
legrafa Celje, na prošnjo; v pošt» in telegraf Ljqbljar 
na 1. za p. t. uradnika VI. položajne skupine4 F a j dì.« 
g a R u d o l f , p. t. uradnik iste položajne skupine po
šte in „telegraf a. Ljubljana 2 in za p . ђ г uraà^aiia-VJI. 
položajne skupine J a n V e r a . p, t. uradnik-iste. ippr 
ložajne skupine .pošte in telegrafa Macibor.l* na.pyoä« 
njo; v poŠto in telegraf Maribor 1 ш p.,t, uradnika;>У'Њ 
položajne skupine G l i h a Am.a. l i ja , , ,P« fc jUràdfljk" 
iste skupine pošte in telegrafa Ljubljana i in K o t n i k 
P e t e r , p. t. uradnik iste skupine pošte in telegrafa 
Maribor 2, na prošnjo. . ; '.••/•):•'•• ';'!/; 

Jzdaja kraljevska banska uprava Dravske Banovine; njen predstavnik In nređalk: Potar Robert V Ljubllanl. 
,'.::i ДГ* 
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Poštnina plačan» т gotovini 

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

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

24, bos. V LJUBLJANI, dne 25. marca 1932. Letnik I1L 

" OK, 
253. Uredba o draginjskih dokladah državnih upokojencev. 
254. Razpis ministra pravde o povračilu stroškov za prestajanje 

kazni vojaškosodno obsojenih oseb. 
255. Objave banske uprave. o pobiranju občinskih trošarin v 

letu 1932. 

V S E B I N A : . ' . v > ' . 
256. Razglas Narodne banke kraljevine Jugoslavije- o .^aineni 

desetdinarskih novčanic I. izdaje. , 
257. Razglas Narodne banke kraljevine Jugoslavije o kameni 

petdinarskih novčanic kraljevine Srbije. 

Uredbe osrednje vlade. 

л,ч-;. 

%;. 

253. 

Na osnovi člena 31. uredbe o draginjskih dokladah 
državnih upokojencev št..75,500/1 z dne 27. oktobra 1931.. 

'§§ 127; in 148; zakona o uradnikih z dne 31.1 marca 1931., 
§§ 133. in 154. z a k o n a o državnem prometnem osebju z ' 
dne 22. junija Ш 1 . , členov 321«334. in 345. zakona o 
iiätroju vojske in mornarice z dne 30. septembra 1931., • 
Členov 113. ih 119. zakona o žandarmeri j i (orožništvu) z 
dne 6. novembra 1931., členov 86. in 95. zakona o obmej
ni četi z dne 5. novembra 1931., § 52. iinančnega zakona ; 

' za leto 1932./1933. in § 2:'žakona o ukinitvi, izprememb-i 
in dopolnitvi zakonskih 'predpisov, ki se nanašajo na 
vrhovno državno u p r a v o ' 2 d n e 3. decembra 1931. je 
ministrski svet po predlogu ministra za finance odo-
bril'to-le ' . . , . . 

uredbo 
o dravinjskih dokladah državnih 

upokojencev.* 

I. Osebna draginjška doklada. 
. . . " ".' '" ' ' " ' . ' ' " " •' S l e n l . ' - , ' . . , • ' •'.. •"..:. •• • •.. . . . . 

, " v'1) Osebna draginjska ; doklada pr ipada po draginj-
skem razredu kraja, v 'katerem ..e updkojejiec stalno 
nastani. •'• " ' ' : ! ' } ' " ' "\" '.'•,. 
t>. :(•*)'• Dragirijski razred' :in 'njegovo področje < se ' odre

j a t a po predpisih, ki veljajo v tein pogledu za aktivne 
državne uslužbence.. >• '••••''••• 

! '• * >Služijene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
. 15, marca'1932., št. 60/XXÏV/161,' — Upoštevan je ,tudi 

popravek >Službene novine«, z dne 18. ,marca; 1932., 
% 63/XXV467, ( K : 0 , ; , . ' , • . • ; t ;.„'«;,... • ' . ; , ; , . , . 

Člen. 2. " i : . , 
Osebnim upokojencem» ki jim je odrejena.pokojnina 

po prejemkih pò zakonskih predpisih, ki so dobili.moč 
pred 1. septembrom 1923,, pripada mesečna osebna dra-
ginjska doklada po tej-le razpredelnici: 

I. Onim, ki so upokojeni z več kot 20 leti službe, 
priznane za pokojnino: 
z letno pokojnino 
v Din ali kronah: 
doJ2999' : 'T* 

.od/BOOOdÓ 49Ö9 
od. 5000 do 6999 
od 7000 navzgor 

v krajevneYn draginjskem razredu: 
I. IL JUL 

" Л 2 0 9 •••-'•• iÓOÒ ч Ö90 D i n 
••; Ш ; 3 ! - Ш) .r-WtfbÖO ' „-: 

. 1600 1400 42OO i.,,' 
1800 ; 16Ö0 , 1400 ; „ 

H. Onim, ki so upokojeni z 20 ali,manj leti službe, 
priznane za pokojnino: 
z letno pokojnino 
v Din ali kronah: 
do 2999 " , 
od 3000 do 4998 
od,5000 do 6999 
od 7ÔÔ0 navzgor 

v krajevnem draginjskem razredu: 
I. IL • ' . 1Ц. 
900 ' 800 . ,700,.Din 

1000. . 900 "8Ò0...,,.. 
1200 1000 900 „ 
1400 ' 1200 1000 , , 

III, Onim, ki so upokojeni ižzvanicmškegain služi« 
teljskega žvanja ali njima podobnega zvanja, neglede na 
leta službe: • . ; . - v : 

v krajevnem draginjskem"razredu; -^ 
I. II III. 

500 * 450 './ 400 Din 

" Č l e n Š. '• - v:--.- ••'-• ' - ! 

(*)' Osebnim upokojencem iz predhodnega ClênaV ki 
so iiiieli- nâ dan upokojitve näjnianj,-2Q Ш službe, pri
znane za" pokojnino, in so bili upokojeà ižzvanja: po
krajinskega namestnika, bâria, izrednega poslanika hi 
pooblaščenega ministra,''• nanièstâika"deželnega pogla
varja ža Bosno in Hercegovino, poverjenika narodnega 
sveta, kraljevine Srbov, Hryato:v in Slovencev, predjedi 
nika- in člana: državnega sveta, glavne kontrole, kasa&P 
skega sodišča v Beogradu, stola sedmorice v Zagrebu, 
vrhqvpiega, sodišča v Sarajevu,. velfk^Ra, sodišča v Pod-
gorici. in oddelka kasaeijskega< sodišča; v Novem Badj),, 
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î i <f C r t 0 ^ 1 " * ^ministra, predsednika in podpredsednika 
v apelacijskega sodišča, velikega žu|)ana. upravnika upra

ve fondov, upravnika samostojne monopolske uprave, 
oddelkovnih predstojnikov bivših zemaljskih vlad v 
Zagrebu in Sarajevu, rednega univerzitetnega profesorja, 
generalnega direktorja v ministrstvu, generala naše 
vojske od ujedinjenja do uvedbe zakona o ustroju vojske 
in mornarice in generala prejšnje srbske in črnogorske 
.vojske, pripada osebna draginjska doklada po 3000 di
narjev na mesec, neglede na velikost pokojnine in na 
stalno bivališče. 

(2) Ta doklada pripada tudi ministrom, upokojenim 
pred 1. septembrom 1923., neglede na leta službe. 

(3) Do te doklade nimajo pravice oni upokojenci, ki 
niso upokojeni iz spredaj naštetih zvanj, neglede na 
njih čin. 

Člen 4. 
(*) Osebnim upokojencem iz člena 2., ki prejemajo 

kot pokojnino popolne prejemke položaja, š katerega so 
upokojeni, pripada mesečno osebna draginjska doklada 
po tej-le razp redelnici : 

I. Onim, ki so upokojeni iz uradniškega zvanja: 
z letno pokojnino v krajevnem draginjskem razredu: 
v Din ali kronah: I. II. Ш. 
do 2999 1500 1300 1100 Din 
od 3000 do 4999 1700 1400 1200 „ 
od 5000 do 6999 2000 1600 1300 „ 
od 7000 do 8999 2100 1800 1500 „ 
od 9000 navzgor 2200 1900 1600 

II. Onim, ki so upokojeni iz zvaničniškega zvanja ali 
njemu enakega zvanja, neglede na velikost pokojnine: 

< krajevnem draginjskem razredu: 
L - II III. 

750 700 650 Din 
III. Onim, ki so upokojeni iz služiteljskega zvanja ali 

njemu enakega zvanja, neglede na velikost pokojnine; 
v krajevnem draginjskem razredu: 

I. II III. 
650 600 550 Din 

. (*) S popolnimi upokojenci po tem členu je razumeti 
tudi one uslužbence, ki so зе jim štela za pokojnino tudi 
vojna leta in ki samo na osnovi tega prejemajo popolne 
prejemke položaja, s katerega so bili upokojeni. 

(*) Zvaničnikom in služiteljem državnih prometnih 
naprav, popolnim upokojencem, pripadajo tudi še dalje 
dosedanje draginjske doklade po členu 11. zakona o dra-
ginjskih dokladah aktivnih uslužbencev, upokojencev in 
upokojenk državnih prometnih naprav z dne 30. marca 
1922. z izpremembami ÌD dopolnitvami z dne 13. apri
la 1922. 

Člen 5, ' 
Osebnim upokojencem, ki jim je odrejena osebna 

pokojnina po prejemkih po zakonskih predpisih, ki so 
dobili obvezno moč pred 1. septembrom 1923., pripada 
osebna draginjska doklada iz člena 2., in sicer: a) po 
razpredelnici II., če je bil umrli uslužbenec, od katerega 
izvaja rodbina pravico, uradnik in b) po razpredelnici 
III., če je bil umrli uslužbenec, od katerega rodbina 
izvaja, pravico, zvaničnik ali služitelj, odnosno imel njima 
enako zvanje. 

Člen 6. 
(*) Osebnim upokojencem, ki jim je odrejena pokoj

nina po prejemkih po zakonih, ki so dobili obvezna moč 

24. kos. 

po 31. avgustu 1923., a jim v re.šilvi o odmeri pokojnine 
ni bila vzeta za osnovo tudi doklada na službo, odnosno 
položajna doklada, odnosno doklada na čin in zvanje, 
pripada osebna draginjska doklada po istem odstotku, 
po katerem jim je odrejena pokojnina, pri čemer *e 
jemlje za osnovo ta-le mesečna oiebna . draginjska 
doklada: 

I. Za one, ki so upokojeni po prejemkih po zakonu 
o civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih z 
dne 31. junija 1923. in zakonu o državnem prometnem 
osebju z dne 28. oktobra 1923.: 

v krajevnem draginjskem 
razredu : 

I. II. III. 
a) v 1., 2. a in 2. skupini I. ka- ' 

tegorije 875 700 600 Din 
b) v 3.a in 3. skupini I.-kate

gorije 755 555 450 „ 
c)-v 4. a in 4. skupini I. kate

gorije 870 650 550 „ 
č) v 5. in 6. skupini I. katego

rije in l .a skupini II. kate
gorije . . . . .. . . •. 880 650 530 „ 

d) v 7., 8. in 9. skupini I. ka
tegorije . . . 885 665 550 „ 

e) v 1. skupini II. kategorije . 1020 810 700 „ 
f) v 2. skupini II. kategorije . 930 720 610 „ 
g) v 3., 4. in 5. skupini II. "ka

tegorije in 1. skupini III. ka
tegorije . 915 700 570 „ 

h) v 2., 3. in 4. skupini III. ka- f 

tegorije 840 620 555 „ 
i) v zvaničniškem zvanju . . 620 500 425 „ 
j) v služiteljskem zvanju . r 475 425 388 „ 

II. Za one, ki so upokojeni po prejemkih po zakonu 
o ustroju vojske in mornarice z dne 9. avgusta 1923. in 
6. septembra 1929.: 

v krajevnem draginjskem 
razredu: 

I. II. III.« 
a) v činu armijskega generala, 

admirala, divizijskega gene
rala in viceadmirala . . . 750 600 500 Din 

b) v činu brigadnega genera
la in konteradmirala . . . 815 630 510 „ 

c) v činu polkovnika, kapetana 
bojne ladje, podpolkovnika 
in fregatnega kapetana . . 730 560 430 „' 

č) v činu majorja in korvet-
nega kapetana . . . . . 715 550 430 „ 

d) v činu kapetana I. razreda • ' 
in poročnika bojne ladje I. 
razreda . . . . . . . . 760 580 ч 460 „ ; 

e) v činu kapetana II. razreda, 
poročnika bojne ladje II. 
razreda, poročnika, fregat
nega poročnika,, podporočni
ka in korvetnega poročnika 700 550 455 „ ' 

f) v činu naređnika-vodnika, \ 
vodje pri zrakoplovstvu in 
vodje pri mornarici . . . 840 620 555 „ 

g) v činu narednika, podnared-
nika in višjega in nižjega, 
godbenika pri vojski in mor
narici E • t • . i g t 62Q ÊUQ 425 a 

:m 
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III. Za one, ki so upokojeni po prejemkih po uredbi 
o izpremembah in dopolnitvah odredb zakona o orožni
štvu in zakona o orožniškem pokojninskem fondu z dne 
22. marca 1929. in zakonu o žandarmeriji (orožništvu) 
z dne 27. septembra 1930.: 

v krajevnem draginjskem 
razredu: 

I. II. III. 
a) v činu narednika I. razreda 840 620 556 Din 
b) v činu narednika II. razre

da in podnarednika . . . 620 500 425 „ 
c) v činu kaplarja in orožnika 475 425 388 „ 

(*) Osebna draginjska doklada po odstavku 0) ne 
sme biti na mesec manjša od: 

v krajevnem draginjskem 
razredu: 

I. II. III. 
a) za one, ki so upokojeni iz 

zvanja uradnika, častnika, 
narednika-vodnika, vodje pri 
mornarici in narednika I. 
razreda pri orožništvu . . 

b) za one, ki so upokojeni iz 
zvanja zvaničnika ali služi-
telja, narednika, podnared
nika, višjega in nižjega god
benika pri vojski in morna
rici, narednika II. razreda, 
podnarednika in kaplarja pri 
orožništvu in orožnika 

400 300 250 Din 

300 250 200 

(8) Osebnim upokojencem iz odstavka (*), ki so upo
kojeni po 1. januarju 1929..in.ki. jim je v rešitvi o odmeri 
pokojnine vzeta za osnovo tudi doklada na službo, odnos
no doklada na'cip in zvanje,'pripada osebna draginjska 
doklada po istem odstotku, po katerem jim je odrejena 
pokojnina, pri čemer se jemlje za osnovo ta-le mesečna 
osebna draginjska doklada: 

I. Za one, ki so upokojeni po prejemkih po zakonu 
o civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih z 
dne 31. julija 1923. in zakonu o državnem prometnem 
osebju z dne 28. oktobra 1923.: 

v krajevnem draginjskem 
razredu : 

I. II. III. 

Din 
300 
400 
500 
600 
650 

700 

50 
150 
250 
350 
400 

50 
150 
250 
300 

a) v 1., 2. a in 2. skupini I. ka
tegorije . 

b) 'v 3.a skupini I. kategorije . 
c) v 3. skupini I. kategorije . 
č) v 4 a skupini I. kategorije . 
d) v 4. skupini I. kategorije ' . 
e) v 5. skupini I. kategorije . 
t) v 6. skupini I. kategorije in 

l . a skupini II. kategorije . 
8) v 7; in 8. skupini I. katego

rije in 1. in 2. skupini II. " 
kategorije-. . . . . ' . ' . ' 750 

h) v 9. skupini I. kategorije in 
3. skupini II. kategorije . . 775 

II. Za one, ki so upokojeni po prejemkih po zakonu 
o ustroju vojske in mornarice z dne 9. avgusta 1923. in 
8. septembra 1929.; 

450 350 

500 400 

525 425 

v krajevnem draginjskem 
razredu: 

I. U. 111. 
a) v činu armijskega generala 

in admirala, divizijskega ge
nerala in viceadmirala . . — — — Din 

b) v činu brigadnega generala 
in konteradmirala po б letih 
službe \ . 300 50 — „ 

c) v činu brigadnega generala 
in. konteradmirala do 5 let 
službe in polkovnika in ka
petana bojne ladje po 5 letih 
službe 400 150 50 „ 

č) v činu polkovnika in kape
tana bojne ladje do 5 let 
službe in podpolkovnika in 
fregatnega kapetana po 5 
letih službe 500 250 150 „ 

d) v činu podpolkovnika in 
fregatnega kapetana do 5 
let službe . . . . . . . 600 350 250 * 

e) v činu majorja in korvet-
nega kapetan^ 650 400 300 * 

Člen 7. 
(*) Osebnim upokojencem, ki so upokojeni po pre

jemkih po zakonih, ki so dobili obvezno moč po 31. mar
cu 1931., in jim v rešitvi o odmeri pokojnine ni bila vzeta 
za osnovo tudi položajna doklada, pripada osebna dra
ginjska doklada pò istem odstotku, po katerem jim je 
odrejena pokojnina, pri čemer se jemlje za osnovo ta-le 
mesečna osebna draginjska doklada: 

I. Za one, ki so upokojeni po prejemkih po zakonu 
o uradnikih z dne 31. marca 1931. in zakonu o državnem 
prometnem osebju z dne 22. junija 1931., in sicer v času, 
odkar so dobili ti zakoni moč, pa do dne 1. oktobra 1931.: 

v krajevnem draginjskem 

a) v I. in II. položajni skupini 1100 945 730 Din 
b) v III. položajni skupini . 
c) v IV. položajni skupini . 
č) v V. položajni skupini . 
d) v VI. položajni skupini . 
e) v VII. položajni skupini . 
f) v VIII. položajni skupini . 
g) v IX. položajni skupini . 
h) v X. položajni skupini . 
i) v zvaničniškem zvanju . . 
j) v služiteljskem zvanju . . 

II. Za one, ki so upokojeni po prejemkih po zakorfti 
o uradnikih z dne 3i. marca 1931. in zakonu o državnem 
prometnem osebju z dne 2?. junija 1931., in sicer v času 
od dne 1. oktobra 1931. pa do dne 1. aprila 1932.: 

I. 
1100 
1000 
1000 
1050 
1000 
1000 
950 
900 
9Ò0 
800 
620 

razredu: 

II. 
945 
820 
810 
850 
800 
820 
770 
720 
720 
650 
540 

III. 
730 
700 
700 
720 
670 
700 
650 
600 
600 
600 
500 

v krajevnem draginjskem 

a) v I. in II. položajni skupini 
b) v III. položajni skupini . . 
c) v IV. in V. položajni sku

pini . 
č) v VI., VII. in VIII. položaj

ni skupini , , * i « t , 

I. 
800 
825 

850 

880 

razredu 

II. 
600 
620 

650 

660 

III. 
540. Din 
550 „ 

570 „ 

600 -
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890 
760 
585 

680 
560 
485 

600 Din 
500 „ 
410 „ 

d) v IX. ili X. položajni skupini 
e) v zvaničniškem zvanju . . 
f) v služiteljskem zvanju . . 

Ill, Za one, ki so upokojeni po prejemkih po zakonu 
o ustroju vojske in mornarice z dne 30. septembra 1931. 
od dne, ko je dobil moč, pa do dne 1. aprila 1932.: 

v krajevnem draginjskem 
razredu: 

a) v činu armijskega generala, 
admirala, divizijskega gene
rala in viceadmirala . . . 

b) v činu brigadnega generala, 
konteradmirala, inženjer-
skega generala in višjega 
vojaškega uradnika I. raz
reda 

c) v činu polkovnika, kapetana 
bojne ladje, višjega vojaške
ga uradnika II. razreda, 
podpolkovnika, fregatnega 
kapetana in višjega voja
škega uradnika III. razreda 

č) v činu majorja, korvetnega 
kapetana, višjega vojaškega 
uradnika IV. razreda, ka
petana I. razreda, poročni
ka bojne ladje I. razreda, 
nižjega vojaškega uradnika 
I. razreda, kapetana II. raz
reda, poročnika bojne ladje 
II. razreda, nižjega vojaške
ga uradnika II. razreda, 
poročnika, fregatnega po
ročnika, nižjega ' vojaškega 
uradnika III. razreda, pod
poročnika, korvetnega po
ročnika in nižjega vojaške
ga uradnika IV. razreda . 

d) v činu narednika-vodnika in 
višjega godbenika . . . . 

e) v činu narednika, podnared-
nika in nižjega godbenika . 

II. 

850 650 

III. 

550 Din 

850 650 550 „ 

SflO * 600 5U0 

800 650 

840 620 

550 

555 

620' 500 425 „ 

(*) Osebna draginjska doklada po odstavku (*) ne 
sme biti na mesec manjša od: 

v krajevnem draginjskem 
razredu: 

I. II. III. 
a) za one, ki so upokojeni iz 

zvanja uradnika, častnika in 
vojaškega uradnika, nared
nika-vodnika in višjega god
benika . . . . . . . . . 400 

b) za one, ki so upokojeni iz 
zvanja zvaničnika ali služi-
telja, narednika, podnared-
nika in nižjega godbenika . 300 250 

(*) Osebnim upokojencem iž odstavka (*), ki jim je 
v rešitvi o odmeri pokojnine vzeta za osnovo tudi polo
žajna doklada, pripada osebna draginjska doklada po 
istem odstotku* po katerem jim je odrejena pokojnina, 
pri čemer se jemlje za osnovo ta-le mesečna osebna 
draginjska doklada; Г : . v 

300 250 ßin 

200 

\ 

- 1 

I. Za one, ki so upokojeni po prejemkih po zakonu 
o uradnikih z dne 31. marca 1931. in zakonu o državnem 
prometnem osebju z dne 22. junija 1931.: 

v krajevnem draginjskem 
razredu: 

I. II. III. 
a) v I. in II. položajni skupini — — — Din 
b) v III. položajni skupini 1. 

stopnje . . . . . . . . 300 50 — „ 
c) v III. položajni skupini 2. 

. stopnje . . . . . . 400 150 50 „ 
Č) v IV. položajni skupini 1. , 

stopnje . . . . . . . . 500 250 150, „ 
d) v IV. položajni skupini 2. 

stopnje 600 350 250 „ 
e) v V. položajni skupini . 650 400 300 „ 
f) v VI. položajni skupini . 700 450 350 „ 

g) v VII. položajni skupini . 750 500 400 „ 
h) v VIII., IX. in X. položajni . . . ,. 

skupini 775 525 425 „ ' 

H. Za' one, ki so upokojeni po prejemkih po zakonu 
o ustroju vojske in mornarice z dne 30. septembra 1931.: 

v krajevnem draginjskem 
razredu: 

I. H. III 
a) v finu arncijskega generala, 

admirala, divizijskega gene
rala in viceadmirala . . . ' — •— — Din 

b) v činu brigadnega generala, 
konteradmirala, inženjerske-
ga generala in višjega voja
škega uradnika I. razreda: 

po 5 letih službe . . . 300 50 — ;• j 
do 5 let službe . . . . 400 150 60 „ 

c) v činu polkovnika, kapetana ' 
bojne ladje in višjega voja
škega uradnika II. razreda: 

po 9 letih službe ' . . . 400 150 50 \ „ 
do 9 let službe . . . . 500 250 150 ,, 

č) v činu podpolkovnika, fre
gatnega kapetana in višjega , 
vojaškega uradnika III. raz
reda: 

po 9 letih službe . . . 500 250 150 и i 
do 9 let službe . . . . 600! 350 260 n 

d) v činu majorja, korvetnega ' ' 
kapetana in višjega vojaške- - • • 
ga uradnika IV. razreda: ' ' ' ' 

po 6 letih službe . . . 6 5 0 4Ö0 ' 300 '»,' 
do 5 let službe . . . . . 700 . 4 5 0 050 „ . ' 

e) v činu kapetana l. razreda, , •'"'.,..,•'' ~~ ' , 
poročnika bojne ladje I. raz
reda in nižjega vojaškega.. - , 
uradnika I. razreda: '..'.",.', 

po 9 letih .službe , ' , , 700 \*450 - WS7^' 
do 9 let službe . . . . 76.0 Б00 : 4ft0 , # J ' 

f) v činu kapetana II. razreda, ... s, ..,• 
poročnika bojne ladje II. . . 
razreda, nižjega vojaškega 
uradnika II. razreda, poröö- . . . ! 
nika, fregatnega poročnika» • • <•">'' f 
nižjega sojaSkega uradnika •-•-• » . -, • •'•?• 
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III. razreda, podporočnika, 
korvetnega poročnika in niž
jega vojaškega uradnika IV. 
razreda . . . . . . . . 750 500 400 pin 

Člen 8. 
X1) Osebnim upokojencem, ki se upokoje po 31. mar

cu 1932. in se jim odredi pokojnina po prejemkih po za
konu o uradnikih z dne 31. marca 1931., zakonu o držav
nem prometnem osebju z diie 22. junija 1931., zakonu o 
ustroju vojske in mornarice z-dne 30. septembra 1931., 
zakonu o žandarmeriji (orožništvu) z dne 6. novembra 
1931. in zakonu o obmejni četi z dne 5. novembra 1931., 
pripada osebna draginjska doklada po istem odstotku, 
po katerem jim je odrejena pokojnina, pri čemer se 
jemlje za osnovo osebna draginjska doklada, ki jim je 
pripadala ob upokojitvi. 

C) Kljub predhodnemu odstavku se jemlje pri upo
kojitvi podčastnikov in orožnikov za osnovo ta-le me
sečna osebnaMraginjska doklada: 

v krajevnem draginjskem 
, L razredu: 

I. H. III. 
â) za narednika-vodnika in vi

šjega godbenika pri vojski 
in mornarici 775 525 425 Din 

b) za narednika, podnarednika 
in nižjega godbenika pri voj
ski in mornarici . . . . 

c) za narednika-vodnika I., II. 
in III. razreda pri orožni
štvu 

ò) za narednika in podna red-
- nika.pri orožništvu . . ; 

d) za kaplarja in stalnega prož-
••'• nika . . . . . . ' i . ' ; 
e) za narednika-vodnika L, II. 

in III. razreda pri obmejni 
četi 

f) za narednika in podnared
nika pri obmejni^ četi . <• • . 

g) za kaplarja in redova pri 
. o b m e j n i : četi . . . . . . 

(') Osebna draginjska doklada, odrejena po odred
bah odstavkov i1) in ('), ne sme biti manjša od: 

v krajevnem draginjskem 
razredu: 

600 500 

775 525 

425 

425 

600 500 425 

450 400' 

775 525 

600 500 

380 

425 

425 

450 400 380 

a) za one, ki so upokojeni iz 
zvanja uradnika, častnika in 

• vojaškega uradnika, naredi 
nika-vodnika in višjega god
benika pri vojski in mor
narici in narednika-vodnika 
pri orožništvu in obmejni 

' Seti . . . ..'. . . ; . . . 
b) za one, ki so upokojeni iz 

zvanja zvaničnika ali služi-
,.-. telja,. narednika, podnared-
y nika. in nižjega godbenika 

pri vojski in mornarici, na
rednika, podnarednika, кар^ 

••'. terja in stalnega orožnika 
•ri toožništvu in narednika, 

:-' podnarednika, kaplarja in 
redova gri obmejni četi. . 

II. III. 

800 250 150 Din 

300 - 260 200 

To ne velja za one upokojence, ki jim je v rešitvi 
o odmeri pokojnine tudi položajna doklada vzeta za 
osnovo. 

Člen 9. 
(') Ministrom in banom, ki jim je odrejena pokoj

nina po zakonih, ki so dobili obvezno moč po 31. avgu
stu 1923., pripada osebna draginjska doklada po istem 
odstotku, po katerem jim je odrejena pokojnina, pri 
čemer se jemlje za osnovo ta-le mesečna osebna draginj
ska doklada: 
a) za predsednika ministrskega 

sveta, ki mu je odrejena po
kojnina tega zvanja . . . 5000 Din 

b) za ministre in bane, ki jim 
je odrejena pokojnina tega 
zvanja . . . . . . . . 3500 „ 

c) za ministre in bane, ki jim 
je odrejena pokojnina po pre
jemkih uradniškega zvanja . 3000 „ .' 

(2) Draginjska doklada po predhodnem odstavku* 
ne more biti višja od 3000 Din na mesec. 

Člen 10. 
Rodbinskim upokojencem, ki jim je odrejena pokoj

nina po prejemkih po zakonih, ki so dobili obvezno moč 
po 31. avgustu 1923., pripada ista osebna draginjska 
doklada, ki so jo imele ali bi jo imele osebe, od katerih 
»izvajajo pravico, če bi te bile upokojene ob času, ko so 
umrle, vendar ne sme biti višja od 3500 Din na mesec. 

Člen 11. 
(]) Osebam, ki prejemajo milostne oskrbnine, živ

ljenjske rente, podpore, priznanja in pombči, in to, na 
osnovi in v mejah zakonskih ïprédpisov^ ki ' so dobili 
obvezno moč, pred-1. septembrom 1923., pripada osebna 
draginjska doklada po odredbah člena 2. po tem. ali 
sličijo uradnikom ali zvaničnikom, odnosno služiteljem. 

C) Osebam, ki prejemajo podporo po zakonih, ki so 
dobili obvezno moč po Г-l. avgustu 1923.. kakor tudi 
osebam, ki prejemajo miloščino po aktu vladarske milo
sti ali stalno mesečno ali letno podporo s pravico do 
draginjskih doklad po zakonih o izredni državni pod
pori, izdanih po 31. avgustu 1923., pripada minimalna 
osebna doklada, določena v odstavku '(*) člena 6- po tem, 
ali jim je odrejena podpora kot uradnikom, odnosno kot 
tem enakim, ali kot zvaničnikom ali služiteljem ali 
tem enakim. 

Člen 12. 
Sirote državnih uslužbencev brez оса*ч' in pin+ore, 

ki prejemajo vzgojnino, dobivajo za osebno dravinjsko 
doklado po 10 dinarjev na dan. . • 

Člen 13. 
Mož in žena, ki sta oba upokojena, imata vsak zase 

pravico do popolne osebne draginjske doklade. To velja 
tudi, če je en zakonec upokojen, drugi pa je alctiven 
državni uslužbenec. 

II. Rodbinska draginjska doklada. 
Člen 14. /'•"•• 

Vse osebe, ki prejemajo po ,tej uredbi ombrio drä-
ginjskp doklado, imajo pravico tudi do rodbinske dra'eyrjr. 

.•*• V ižvirneta besedilu najbrže poïnotno ni navedena 
točka odstavka, — Op. ur, ' 



471, 24. koe. 

ske doklade, razen upokojencev iz odstavkov (l) in (*) 
člena 3., ministrov in banov iz člena 9-, ki imajo pokoj
nino tega zvanja, in njih rodbin, in sirote državnih 
uslužbencev iz člena 12. 

Člen 15. 
Rodbinska draginjska doklada znaša po 140 dinarjev 

na mesec in pripada za zakonsko ženo in za vsakega 
otroka, ki je rojen v zakonitem zakonu ali je pozakonjen. 

Člen 16. 
Upokojencu muslimanskega veroizpovedanja, ki ima 

več žen, pripada rodbinska draginjska doklada samo za 
eno ženo. 

Člen 17. 
Rodbinska draginjska doklada za ženo ne pripada: 
a) če je žena aktivna ali upokojena državna, bano

vinska ali občinska uslužbenka; 
b) če je žena zaposlena v službi države, banovine 

ali občine kot pogodbena uradnica, dnevničarka ali 
honorarna uslužbenka; 

c) če ima žena od imovine, privatne službe ali 
samostojnega dela katerekoli vrste več kot 200 dinarjev 
čistega dohodka na mesec v denarju; 

č) če živi žena ločeno zbog zakonskih sporov, ne-
glede na to, ali je uvedena pravda za ločitev zakona ali ne. 

Člen 1&. 
Rodbinska draginjska doklada za pozakonjenega 

otroka pripada od prvega dne meseca, ki nastooi za 
mesecem, v katerem je otrok pozakonjen. 

člen 19. 
(*) Če sta oče in mati osebna upokojenca ali če je 

eden od njiju osebni upokojenec, drugi pa aktiven 
državni uslužbenec, pripada pravica do rodbinske dra-
ginjske doklade za otroka očetu. Če živita narazen ali če 
je zakon ločen, pripada draginjska doklada. onemu za
koncu, pri katerem se otrok vzdržuje. 

(s) Če je mati osebna upokojenka, oče'i pa izvršuje 
prosto profesijo, nima mati pravice do rodbinske draginj-
ske doklade za otroka, razen če je oče siromašnega stanja' 
in nesposoben za pridobivanje. To velja tudi, če živita 
narazen ali je zakon ločen. 

(3) Če se žena, ki je osebna upokojenka, zopet poroči, 
ima pravico do rodbinske draginjske doklade za otroka 
iz prvega zakona samo, če je imela do dne zopetne 
možitve pravico do rodbinske draginjske doklade za 
tega otroka. 

(*) Če živi žena, ki ni osebna upokojenka niti aktiv
na državna uslužbenka, narazen od moža, ki je državni 
upokojenec, ali če je zakon ločen, je izplačevati rodbin
sko draginjsko doklado za otroka ženi, če se otrok pri 
njej vzdržuje. 

Člen 20. 
Rodbinska draginjska doklada za otroka ne pripada: 
a) če dovrši otrok 16 let starosti; 
b) če ima otrok v javni ali privatni službi na mesec 

več kot 200 dinarjev čistega dohodka v denarju ali 
enako v naravi; 

c) če dobis>trok mesto v Javnem civilnem, voJaSkem, 
dobrodelnem ali vzgojnem zavodu, domačem ali tujem, 
in uživa brezplačno vzdrževanje, čegar vrednost presega 
200 dinarjev, na mesec; 

č) če dobi otrok od domačih ali tujih naprav šolsko 
ali znanstveno štipendijo, podporo ali ustanovo, ki znaša 
več kot 200 dinarjev na mesec; 

d) če vstopi otrok v trgovino, obrt ali podjetje kot 
učenec in mu daje poslodavec potrebno vzdrževanje brez 
nagrade, in 

ej če ima otrok nad 200 dinarjev čistega dohodka 
na mesec od premične ali nepremične imovine ali če 
prejema rodbinsko pokojnino nad 250 dinarjev nà mesec. 

Člen 21 
(*), Izjemoma pripada rodbinska draginjska doklada 

za otroka tudi še po dovršenem 16. letu starosti in ob 
pogojih točk b) do e) predhodnega Člena: 

a) za hčer, ki svojemu očetu vdovcu gospodinji, in 
sicer do možitve, najdaij pa do polnoletnosti; 

b) za otroka, ki je duševno ali telesno trajno ne
sposoben za pridobivanje; 

c) za otroka, ki se šola v državi ali V inozemstvu", 
v javnih ali priznanih privatnih šoilah občega ali strokov
nega pouka, in sicer samo za oni čas, ko ga vodi pri
stojna šolska' uprava kot svojega rednega učenca, naj
dalj pa do dovršenega 23. leta starosti, razen če ee otrok 
pred tem časom omoži ali oženi ali če nastopi odslužitev 
obveznega~~roka v vojski. . 

(2) Pohajanja večernih in občasnih tečajev glede 
pravice do rodbinske draginjske doklade za otroka ni 
smatrati za šolanje. 

Člen 22. 
i1) Če prejemajo otroci brez očeta in matere rod

binsko pokojnino, gre osebna draginjska doklada naj
starejšemu, ki prejema rodbinsko draginjsko doklado za 
ostale uživalce iste pokojnine. 

(*) Če imajo otroci, ki prejemajo rodbinsko pokoj
nino po očetu ali materi, enega roditelja še Živega, ki je 
aktiven ali upokojen državni uslužbenec, jim ne gre 
osebna draginjska doklada, temveč ima njih roditelj 
pravico do rodbinske draginjske doklade zanje. 

(a) Izjemno od predhodnega odstavka gre osebna 
draginjska doklada najstarejšemu, če prejemajo otroci 
rodbinsko pokojnino po očetu in imajo mater бе živo, 
ki je zopet poročena in ni aktivna državna uslužbenka 
niti osebna upokojenka. Najstarejši izmed njih prejema 
v tem primeru rodbinsko draginjsko doklado za ostale 
uživalce iste pokojnine. 

(*) Če prejemajo otroci rodbinsko pokojnino po 
očetu z mačeho, pripada osebna draginjska doklada ma
čehi, ki prejema tudi za ostale uživalce iste pokojnine 
rodbinsko draginjsko doklado, in sicer, če žive eknpaj. 
Drugače se osebna in rodbinska draginjska doklada se
štejeta in se ves seštevek razdeli kakor pokojnine. 

III. Obče odredbe. 

Člen 23. 

Brezplačno zdravljenje v javnih bolnicah ne vpliva 
na pravico, prejemati osebno in rodbinsko draginjsko 
doklado. 

Člen 24. 
če se osebna in rodbinska draginjska doklada med 

mesecem izpremenita, se obračunita od prvega dno pri
hodnjega meseca. 
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE B4ISI4E UPRAVE DRAVSKE BA10VME 
Priloga k 24. kosu letnika I I I . z dne 25. marca 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

v l . No. 6675/10. •' 1144 

Pregled jialezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 8. marca do 14. marca 1932. 

Po naredbi,ministrstva га narodno zdravje 
& br. 4948 z dne 21. marca 1930. 

o r e z 
z ° 

Skupina tiluznih bolezni. 

Celje . . 
Kranj . . 
Litija 
Ljubljana (srez) , 

.Ljubljana (mesto) 
Maribor levi bree 
Novo mesto 
Ptuj (mesto) . . . , 

• « » fe • 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

9 

— 

— 

— 

— 

1 

1 

1 

— 

1 Vseea 

Škrlatinka. — Scarlatina. 

Brežice . . . . . . . . . . 
vpelje • • • • • • • « . . » 
Kranj » . 

Iraško 

Logatec . . . . . . . . . . 
Ljubljana (srez) . . . . 
Ljubljana (mesto) . . . 
Maribor levi breg . . . 
Maribor (mesto) . . . . 
Murska Sobota 
*<°vo mesto . . . . . . . 
£'иј 
£tui (mesto) . . . . . . . 
{.••evalje 
Radovljica . . . . . . . . 
*lovenj#radeo . . . . . . 

Vsega . . . 

3 
3 
2 

13 
1 
4 

— 
3 

, 4 
4 
3 
4 
1 

— 
— 
8 
1 
1 

56 

— 
— 
1 

2 

— 
— 
3 
2 
3 

— 
8 

— 
— 
— 
-1 
4 

24 | 

2 
— 
1 
1 

— 
— 
— 
— 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

в | 

— 
• — 

— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• * * 

— 
— 
— 

— 

3 
1 
2 

13 

6 

— 
3 
7 
6 
4 
4 
9 

— 
— 
8 
2 
6 

73 

g«e 
^вце (mesto) . . . 
5°niice . . . . . . . Krško . . . . . . , . 
tf «ia > , . 
Metlika 
ptujгa : ; • ; : ; : 
St«arje pri Jelšah" 

Ošpice. — Morbilli. 
60 
1 
3 

142 
59 
16 
14 
38 

60 

147 

60 
1 
3 

142 

16 
12 
7 

50 

147 
59 

5 
31 

Vsega . . . 333 200 241 — 292 

д, Nalezljivo vnetje možganov, 
"lenuigitie cerebrospinalis epidemica. 

felina ferez) . . . . 1 
""anbor desni brest .. . ' 1 

.Sfrega i i t Jh-LL 

S r e z a 
•n 

O 

o „ 
> — ="3 
2 ° 

• ж = 
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Davica. — Diphtcria et Croup. 
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Brežice . 
Celje . . 
Črnomelj 
Kamnik. 
Kranj 
Kočevje 
Konjice 
Krško . . . . . . . . . 
Lašn.o 
Litija \ 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer '. 
Maribor desni breg 
Maribor levi breg . 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota . . . 
Novo mesto 
Provalje 
Ptuj 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . 

23 
6 
1 
2 

11 
1 
1 

2 
4 
7 
2 
2 
2 
8 
2 
1 
2 
3 

2-
1 

15 

98 

3 
1 

— 
1 
3 

— 

1 

2 
— 
2 
1 

1 
1 

— 
1 
1 

2 
1 

21 

— 
1 

— 
— 

1 
1 

1 
2 

— 
1 

2 
1 

— 
1 
1 

1 
.4 

17 

— 
— 
— 

1 
— 
— 

— 

— 
1 

— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

2 

26 
7 

3 
13 

1 
2 
5 
5 
3 
2 
2 
6 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 

12 

Vseca . 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 
Konjice . . . 
Ptuj . . . . . 
Ptuj (mesto) 

• • • 

Vseea . . . 

27 
6 
2 

35 

14 

14 

4. 

4 

— 

— 

07 

16 
2 

45 

Sen. ^- Erysipel 
Črnomelj . . . . . . . 
Kranj . : 
Kočevje 
Krško 
Laško 
Ljubljana (mesto) . 
Maribor. (mesto) . . 
Novo mesto . . . . . 
Radovljica 
Šmarje pri Jelšab . . 

as. 

Vseea 

. 1 

2 

1 

1 
1 
6 

1 
1 
1 

1 
3 
1 

8 

1 

— 

1 
2 

— 

— 

— 12 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Maribor desni breg ... I 1 I.— | — I — | 1 
Vseea.. 1 - -

Otroeï^a *" ick.;. — Sepsis 
pucrperalis 

Kočevje . . 
Konjice . . • 
Metlika ... . 
Novo mesto 

• • • • • • 

• > • • • • • 

s e g a . . . 

— 
1 
1 
2 

4 

1 
— 

1 
2 

— 
— 

— 

-

— 
— 

t 

1 
1 
1 
3 
6 

Vnetje primSevne slinavke. — Parotitis epid. 

Maribor desni breg . . | 11 — | 11 — 
Vsega . . . I l | - | l ] -

Ljubljana, dne 18. marca 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
\ banovine, v Ljubljani, 

V. No. 155/11. 1137—3—2 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

Innovine v Ljubljani razpisuje za zgrad
bo železobetonskega mosta čez Bistrico 
na železniški dovozni cesti v Tržiču 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 12. apri la 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomočki 
se proti plačilu napravnih stroškov do
bivajo med uradnimi urami pr i tehnič
nem oddelku, Ljubljana. 

Ponudbe naj se glase v oblaki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša dinarjev 
235.33Г62. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. . 

V Ljubljani, d n e 18. marca 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

A 204/30—53. 1 1 2 0 - 3 - 2 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Špilek Ana, soposestnica v Pri l ipah 
šl. 10, občina Čatež, je d n e 27. oktobra 
umrla. ' 

Dedič Špilek Anton, njen sin, čigar 
bivališče sodišču ni znano, se pozivlje, 
da se tekom e n e g a l e t a od danes 
naprej zglasi pr i tem sodišču. Po pre
teku tega roka se bo obravnavala za
puščina z ostalimi dediči in z goepodom 
M. Bellejem v Kostanjevici, ki se je po
stavil za skrbnika za odsotnega. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. I;, 

• d n e 1. marca 1.932, 

C 44/32—4. 
* 

Oklic. 
1148 

Tožeča stranka: Tvornica sekta in.vin-
ske kleti dotar Bouvier, vinogradniško 
veleposestvo v Gornji Radgoni, ki jo za
stopa Kavčič Leopold v Gornji Radgoni, 
je vložila proti toženi stranki Wirthu 
Maksu, Palace hotel Therapia v Crikve
nici, radi 3746"— Din s pripadki k opr. 
štev. C 44/32—1 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 12. aprila 1932 ob 10. uri 15 minut 
dop. pred tem sodiščem v izbi št. 1, raz-
pravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene strank© ne
znano, se postavlja gosp. Zemljak Aloj
zij, občinski tajnik v Gornji Radgoni, za 
skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno ne-' 
varnost in stroške, dokler ne nastopi1 

sama ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 

odd. II.j j ine 22. marca 1932. 
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C 290/32. 
Oklic. 

1152 

, Tožeča stranka: Prekmurska banka 
v Murski Soboti je vložila proti toženi 
stranki Miholiču Janez in Etelki v An-
drejcih št. 40 radi 12.942-- Din s pri-" 
prdki k opr. št. C 290/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 20. maja 1932 ob desetih dop. pred 
tem sodiščem v izbi štev. 23, raapravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Zonik Jožef, pos. 
v Vel. Selu štev. 43, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti,. 
odd. IL, dne 15. marca 1932. 

* 
Ne 264/32—2. 1151 

Amortizacija. 
Po prošnji Vogrin Ivanke, roj. Novak, 

iz Dovjega štev. 117, se uvaja postopa
nje za amortizacijo nastopnih, po pro
silcu baje izgubljenih vrednostnih pa
pirjev, ter se njih imetnik pozivlje, da 
u-eljavi svoje pravice tekom šestih me
secev, počenši z dne 18. marca 1932, 
sicer bi se po preteku tega roka izreklo, 
da vrednostni papirji niso več veljavni. 
Oznamenilo papirjev: Vložna -knjižica 
št. 1006 Posojilnice radovljiške, podruž
nice na Jesenicah, glaseča se na ime 
Novaka Ivana. 
Okrajno sodišče v Kranjski gori, odd. I., 

dne 18. marca 1932. 

Ne III. 10/32—2 1165 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. m a r c a 1932 ob d e v e t i 

uri dopoldne se bo v Celju, Prešernova 
ulica št. 17. na javni dražbi prodajalo 
razno pohištvo, oprava mehanične delav
nice in prodajalnice, ter razni v meha
nično stroko spadajoči izdelki kot šival
ni stroji, kolesa in posamezni deli, ter 
deloi šivalnih strojev in koles. . 

Glede podrobnosti .ee opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na sodni de
ski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 18. marca 1932. 

' * 
E 479/31—10. 1154 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. a p r i 1 a 19 3 2. dopoldne ob 

p o l d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Topole, И vi. št. 15 in 
Sv. Mohor-, И vL š t 8 in 111. 

Cenilna vrednost: 21.148 Din 46 p. 
V rednost pritikline: 270'r- Din. 
Najmanjši ponudek: 14.098 Din 89 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom 'dražbe, 
sicer bi se ne-mogle;',več uveljavljati 
glede nepremičnine «škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri; yerL 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, 
dne 23. februarja 1932. 

* 
E V a 4037/31—11. И55 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. a p r i l a 19 3 2. ob d e v e -

t i h bo pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. 16 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Krakovsko predm., vi. št. 1. 

Cenilna vrednost: 450.000 Din. 
Najmanjši ponudek: 250.000 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 4. marca 1932. 

E 54/32 1164 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. ' a p r i l a ' . 1932 dopoldne ob 

d e s e t i uri bo pri podpisanem sodišču 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. o. Prekopa, vi. št. 17, k. o. Ojstrška 
vas, vi. št. 126. . 

Cenilna vrednost: 43.840 Din. и 
Vrednost ртШкНпе: 265'Din, 
Najmanjši ponudek:' 29.230 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

, Okrajno sodišče Vransko, 
dne 16. marca 1932. 

* ' . • 

E V a 4869/31—8. 1158 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. a p r i l a 1 9 3 2 . ob d e v e 

t i h bo pri podpisanem sodišču v sobi 
Štev. 16 dražba' nepremičnin: zemljiška 
k. o. Sela, vi. št. 126, 254. 

Cenilna vrednost: 63.000 Din, 660 Din. 
Vrednost pritikline: 3000 Din. 
Najmanjši ponudek: 42.000 Din, 440 

dinarjev. " .' • | 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dfa& 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

§Iede nepremičnine v Škodo zdražitelja, 
i je ravnal v dobri veri. 
Glede podrobnosti ee ; opozarja- na 

dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deaki tega sodišča'. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne i', marca 1932. . •' 

• . • • , • ' . - * • ' . ' . ; . . 

i: E 15/32—11 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. a p r i l a 1932 ob desetih bo. 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dra
žba nepremičnin: zemljiška knjiga k. °/ 
Drtija, vi. št, 52, 53 in 298, obstoječih 
iz hiše, gospodarskega poslopja in zem
ljiških parcel. 

Cenilna vrednost: 17.002-50 Din. 
Najmanjši ponudek: 11.935 Din. __ ч 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražoj, « 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- J 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljaviti glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega • . 
sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, odd. IL, 
dne 9. marca 1932. 

* 1147 E 96/32—7. 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. a p r i l a 1 9 3 2. dopoldne 

bo pri podpisanem s°* 
19 dražba nepremičnim -

k. ö. Bistrica, vložna" 

ob d e v e t i h 
diŠču v sobi št. 
zemljiška knjiga 
štev. 1080 B 6. : ? 

Cenilna vrednost: Din 2300'—. '•'-•-•;? 
Najmanjši ponudek: Din 1534'—. * , >š 
Pravice, ki bi ne.pripuščale dražbe* , ;ó| 

je priglasiti sodišču najpozneje pri d.az^-^p 
benem naroku pred začetkom dražbe, j№ 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati;^ 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,<jp 
ki je .ravnal v dobri „veri., t • •• • Ш-

Glede podrobnosti še opozarja n a ;^t; , 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradrav^S 
deski tega sodišča. *WŽ$$, 

Okrajno sodišče Dolnja Lendava, '.',4îpï 
dne 17. marca 1932. ^ п ^ 

# • • • • • • 

E 13/32-14 ... 
Dražbeni oklic. ., ,., 

Dne 26.. a p r i 1 a 1932- dopoldne jEtfM 
10. uri bo v občinski pisarni občine МОДШ 
zirje trg v Mozirju dražba nepfemičntfi | 'ш 
zemljiška knjiga Mozirje, vi. št. &-'\\,'%Ш 

Cenilna vrednost: 124.918 Din. :, '^ЦШ 
Najmanjši ponudek: 62.459 Din.,-^s%§f 
Pravice, ki bi né pripuščale: атаФШМ 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dr^M 
benem naroku pred začetkom dražb%,p 
sicer, bi se ne mogle več 'uveljavljanj 
glede nepremičnine, v škodo zdražitelja^f 
ki je ravnal v dobri verL ) -'-A 

Glede, podrobnosti se opozarja $% 
dražbeni oklic, kJ 'je nabit na ..taim 
deski tega sodišča., [ ' [ 

Okrajno sodišče v. Gornjemgrad«,,,, 
"dne 16. marca 1932. '''ШчШи* 

... .' ' ; Sfc" '' \шШ& 

E.558/31—4.. ч ..; ' '..: :.-| -№ша 

•'•. Dražbeni oklic. \Ш 
Dne 10. m a j a 1932 dopoldneЈШ 

'i' nodoisanem £&Ша d e s e t i "uri bo" pri' podpisanem, -^јЕШ 
šču' v sobi št. 7 ' diražba nepremični^* i p p ' 
V* zemlfjiskja knjige,Sv. Primož, лД^.-л-ж 
Ì144 jih-itó:;';' ' ; . • • - " • • • ' •*'*. 
i 1CenTlnä" vrednost:- 4913 Diti 32 Bfe1? 
Ц.Ш..196б9: Din 40 pi. ., , ( 
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Najmanjši ponudek: 4913 Din 32 p, 
odnosno 9650 Din 40 p, to pa z ozirom 
na baje nizko cenitev. 

Pravice, katere bi ne pripuščale 
dražbe, je priglasiti sgdišču najpozneje 
pri dražbenem naroku pred začetkom 
dražbe, sicer bi se ne mogle več uve
ljaviti glede nepremičnine v : škodo 
zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti s© opozarja na 
dražbenj oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gomjemgradu, 
dne 29. februarja 1932. 

* 
,E 7*732—8. 1153 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. m a j a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 2, dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Podgora, vi. št, 68. • 

Cenilna vrednost: 23.479 Diu 25 p. . 
Najmanjši ponudek: 15.653 Din. •' . 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati, 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. ; 

Glede podrobnosti se opozarja' na 
diažbeni oklic, k i ,je .nabit, na uradni' 
deski tega sodišča., . . , ; ; . 

Okrajno sodišče Vel.- Lašče, 
L. dne 16. marca 1932. 

Vpisi v zadružni register. 
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 : 
357. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 12. marca 1932. 
Besedilo: >Liga za medsebojno po

moč«, občekoristna gospodarska in vza
jemno podporna zadruga, registrirana 
zadruga z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Namen zadruge je: 
zborjšati. članom njih gmotjne in- prido
bitne prilike s tem, d a b o , zadruga: 

1. Kupovala in prodajala, pa.tudi po
sredovala nakup in prodajo..gospodar-. 

.- skih. in življenskiti potrebščin. ; svojih 
članov; ' ' 

2. dajala v mejah razpoložljivih sred
stev posojila in predujme; 

' 3.;ï'podèljéVàla podpore po načelu vza-
јеШа%а prispevanja za bolniške in po
grebne stroške v slučaju smrti člana, 
njegovih svojcev, oskrbovancevi oseb, ki 
živijo••'•% njim v skupnem'-gospodarstva 

( '- in vseh onih oseb, ki pristanejo na pri
javo, za posmrtno podporo; • '- ... , 

4. podeljevala podpore ob poginu go
spodarske živine pO načelih izraženih'-v 
točki 3. tega:.eio»a''.,-• • <• • ••• 

Zadružna • pogodba (statut) z dne 21. 
februarja,1932. '- •'-• '•'• ':•"••'• }.;'. ! 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njih desetkratnim 

' zneskom,"-'-* ' J >i">v" ••" ; ''••'•*<;•'" '"-
Oznanila se izvršujejo ž nabitjem v 

.fJa Poslovnih prostorih-.•••••' • '"' 
&if- . , Načeištvo sestoji iz načelnika 'in 3- do 
гш^ ^oidjboraîkiov. ?,.- . . ^м.;-. 

iftfe:! 

Člani prvega načelstva so: 
Kovačič Rudolf, trgovec v Ljubljani, 

Miklošičeva cesta št. 32; 
Plečko Martin, špediter, Ljubljana, 

Na Kodeljevo št. 5; 
Bartol Ivan, poslovodja, Ljubljana, 

Kolodvorska ulica št. 29; 
Tavčar Franjo, špediter, Rakek; 
Adamič Janko, zasebni uradnik, Ljub

ljana, Povšetova ulica št. 7. 
Pravico zastopati zadrugo ima: 
Zadrugo zastopata in za njo podpisu--

jeta načelnik oziroma podnačelnik in še 
en član načelstva. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 11. marca 1932: 

Firm. 202/32 — Zadr. X. 229/1. 

. 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 z a 

d r u g i : 
358. Sedež: Velike Lašče. 

Dan vpisa: 22. marca 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Velikih Laščah, r. z. z n. z. 
Izbrisala sta se načelstvena člana 

Dolšina Ivan in Jaklič Ivan, vpisala pa 
nova načelstvena člana : ' , ' l 

Petrič Frnc; posestnik v Velikih La
ščah 43, in Zadnik-Josip, posestnik v 
Adamovem 9. . 
Okrožno sodišče Novo mesto, odd. II., 

dne 22. marca 1932. 
(Firm. 35/32. - Zadr. I 103/32.)' x 

Konkurzni razglasi^ 
359. - . ' 

Konkurzni oklic. 
. Razglasitev konkurza o imovini, tvrd-

ke Carl Pollak, d.'d. v Ljubljani, régi-
strovane pod firmo Carl Pollak d. d. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani, v 

Upravnik mase: Dr: Ravnihar Vladi
mir, odvetnik v Ljubljani. ^ -

Prvi zbor upnikov pri deželnem so
dišču v Ljubljani, soba št.-140 dne 2. 
aprila 1932 ob 9. uri» ' 

Oglasitveni rok do 24. maja 19Г2 na 
deželno sodišče,v,Ljubijaai.-

Ugotovitveni narok pri deželnem sodi
šču v Ljubljani dne 4. junija 1932 ob 
9 . uri... i • , 
Deželno sodišče V Ljubljani, odd. III., 

dne 21. marca 1932. 

1170 Sa 14/32—2. 
S61. 

Poravnalwl òfeifc. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Erjavca Franca, trgovca, z us
njem v Ljubljani, Stari trg št. 11. 

' Poravnalni sodnik Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani; po
ravnalni upravnik dr. Sajovic Josip st., 
odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču v Ljubljani, soba št. 140, 
dne 30. aprila 1932. ob pol 9. uri. 

Rok za oglasitev do 231. aprila 1932. 
na deželno sodišče v Ljubljani. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 22. marca 1932. 

* 
Sa 15/32-2. - . 1 1 5 7 . 
362. '.;. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega, postopanja, o 

imovini doilžnice- Livarne : železa in kó-
vïn, družbe ž o. z. v Sred/ Gameljnili. 

Poravnalni sodnik Ayseq Anton, sod- * 
nik okrožnega sodišča v Ljubljani... 

Poravnalni upravnik dr. Božidar Vo-
dušek, odvetnik v Ljubljani. 

Nirdk : i sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču, soba štev. 140 dne 30. 
aprila 1932 ob poldesetih. 

Rok za oglasitev do 24. aprila 1932. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

. dne -л). marca 1932. 

Sa 3/3-2. 
360. 

* 
1171 

Poravnalni narok. 

* 
1172. 

V ppravnailnem postopanju izven 
konkurza ; gl&de premoženja. Jurija Fe-
fenc', konc. zidarskega mojstra v Ljub
ljani, Komenskega uldca 126, se odreja 
narok" za sklepanje poravnave na dan 

I . aprila 1932. ob 9. uri 
pri podpisanem sodišču,v sobi; št. 140.-

Dolžnik ponuja 62% kvoto plačljivo y 
ie enakih mesečnih obrokih po 6 •.%.,, ..-.. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. üÜL* 
,0 i.:. .. -dne 21..јшагса, 1932. . ,. 

Sa 16/32—2; .-. - , . . , 
363;. '.- . v':- •'.. .¥:, 

Poravnalni oklic. , 
• i • 

Uvedba 'poravnalnega postopanja;« .' 
imovini ^Mišica Mateja, posestnika in ini-
zaTJaT.Novi vasi š t 20 pri Rakeku. ' * 
• Poravnalni sodhifcKajfel Anton, sta
rešina okrajnega sodišča v Ložu; porav
nalni upravnik Poznik Viktor, notar'v 
Ložu.... , 

Narok za- sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Ložu dne 30. aprila 
1932. ob 10. uri. , . . 

Rok za oglasitev do 24. aprila 1932. 
pri okrajnem sodišču y Ložu. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. I l l -

dne 22. marca 1932. . 
' * " • , • 

Sa 13/32 1156 
364. 

Poravnalni oklic. 
. Uvedba poravnalnega postopanja o 
imovini Sajovica | Leopolda, posestnika 
m.usiijarja v Mbtnikuft. 21. 

Poravnalni sodnik H.utter Ivan, sta
rešina okrajnega^'sodilĆa('Jv Kamniku 

Poravnalni' upravnik dr. Žvokelj Do-
mdgiik, odvetpik .'v. Kamniku. • ; , ^ • 
i Narok za .sklepanje poravnave pri, 
òkr.. sûdisèV v '"Kamniku dne 30V aprila' 
1932 ob desetih'- '.:,.: 
' Rok za oglasitev do 24.. aprila 1932. 

• pri окгајзаеш».sodišču v-Kamnik«« 
: Оеге1п»,.¥оШбе У Ljubljani, Odd. IIL, 

. ' . ,«,/.-dne 21. marca 1932. . 



Stran 164. Štev. 24. 

Sa 25/32—2. 
365. 

11Ô0 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini tvrdke Slawitsch & Heller, tr
govina z mešanim blagom v Ptuju, regi-
strovane pod firmo Slawitsch io Heller 
v Ptuju. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr. Visen jak 
Alojz, advokat v Ptuju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Mariboru, soba 
št. 84, dne 2. maja 1932 ob enajstih. 

Rok za oglasitev do 26. aprila 1932. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 18. marca 1932. 

Sa 24/32—2. 
366. 

* 
1149 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Slawitsch Leopolda,, 
trgovca v Ptuju, registrovanega-ipod fir
mo Brata Slawitech v Ptuju. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr. Visenjak 
Alojz, advokat v Ptuju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Mariboru, soba 
št. 84, dne 2. maja 1932. ob devetih. 

Rok za oglasitev do 26. aprila 1932. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru, 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 18. marca 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 2665/1-32. . . 1167 

Razglas. 
V smislu § 53. uredbe o izvrševanju 

očuvalnih odredb (»Uradni list kraljev
ske banske uprave« št. 28/125 od 8. fe
bruarja 1930.) se razglaša, da je glasom 
sodbe sreskega sodišča v Rogatcu z dne 
24. oktobra 1931., opr. št. Kps 127/31-12, 
posesrnici Bercko Amaliji, rojeni 29. ju
lija 1891. v Topolah, stanujoči in pri
stojni v občino Sp. Sečovo, srez Šmarje 
pri Jelšah, Dravska banovina, prepove
dano zahajati v krčme za dobo 1 leta od 
dne 11. marca 1932. do 11. marca 1933. 

Po § 268. kaz. zak. se kaznuje vsa
kdo, ki ve za razglašeno prepoved, pa 
vendarle postreže taki osebi z opojilom. 

Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah, 
dne 17. marca 1932. 

$ 
No. 2628/1. 1166 

Razglas. 
V smislu § 53i uredbe o izvrševanju 

očuvalnih oredb (»Uradni list kralje-» 
ske banske uprave Dravske banovine* 
št. 28/125 od 6. februarja 1930.) se raz
glaša, da je glasom sodbe okrožnega so

dišča v Celju z dne 25. januarja 1932., 
öpr. št. Kzp VII. 135/31—47, posestniku 
Siebenreichu Avgustu, roj. 24. avgusta 
1886. v okolici Slatina, domov, pristojen 
v Rogatcu in bivajočemu v Rogatcu, srez 
Šmarje, Dravska banovina, prepoveda
no, zahajati v krčme za dobo 1 leta. 

Po § 268. kaz. zak. se kaznuje vsa
kdo, ki ve za razglašeno prepoved, pa 
vendarle postreže taki osebi z opojilom. 

Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah, 
dne 17. -marca 1932. 

* 
Štev. 98/32. •• 1168 

Razglas. 
Na osnovi člena 3. uredbe bivše ljub

ljanske oblastne skupščine v štev. 14., 

»Samouprava« št. 3/1., se v zvezi s tu-
uradnim razglasom z dne 17. marca 
1930., štev. Spi. 40/30, razširi območje 
komisarja za agrarne operacije II. v 
Ljubljani na sodne okraje Velike Lašče, 
Ribnica, Kočevje, Novo. mesto, Črno-, 
melj in Metlika in se istočasno, ti sodni 
okraji izločijo iz območja komisarja za 
agrarne operacije I. v Ljubljani. 

Komisija za agrarne operacije 
v Ljubljani, 

dne 15. marca 1932. 

Za predsednika 
dr. Lukan si T. 

* 

Razne objave 
Zadružna gospodarska banka d. d., Ljubljana. 

Aktiva. 
Čista bilanca z dne 31. decembra 1931. 

Pasiva. 

1. Gotovina . . , . , a , , 
2*. Valute in devize . ... , 
3. Menice , . 
4. Vrednostni papirji . . 
5. Račun tečajne razlike 

na državnih vrednost
nih papirjih 

6. Dolžniki . . . , , . » , . 
7. Inventar , , , , 
8. Nepremičnine 

Din 
8,534.59005 
1,907.488-05 

77,046.406-60 
17,829.357--

3,669.291-85 
358,894.724-22 

265.646-22 
5,529.600-— 

473,677.104-04 

1. Delniška glavnica . . . 
2. Rezervni sklad 
3. Pokojninski sklad . . . 
4. Vloge . . . » . . . , , . 
5. Upniki . . . , 
6. Reeekont 
7. Prenosne postavke . . 
8. Neizplačana dividenda 
9. Čisti dobiček 

Din 
12,000.000-— 
4,636.614-28 
1,268.149-57 

340,374.447'—' 
103;930.028-75 

8,801.864'04 
1,083.789-48 

13.464--
1,568.746-92 

473,677.104-04 

Raîun izgube in dobička z dne 31. decembra 1931. ;; 

1. Obresti 
2.̂ Plače in doklade : . . . 
3. Prispevki za starostno 

in bolniško zavarovanje 
4. Upravni stro&ki . . . . 
5. Davki in pristojbine . 
6. Odpisi 
7. Dobiček 

Din 
38,015.201-75 
4,928.424-92 

675.856-40 
1,631.941-35 

502.118-56 
2,062.01606 
1,568.746-92 

49,384.305-96 

1. Prenos dobička iz le
ta 1930 

2. Obresti . 
3. Donos vrednostnih pa

pirjev 
4. Donos nepremičnin . . 
5. Iznos bančnih poslov . 

Din 

44.38405 
44,210.708-77 

2,498.897-12 
423.814-87 

2,206.501-1:5 

49,384.306-96 

Dividenda za leto 1931 znaša 7% ali Din 7-— za kupon in se prične izplA-; 
čevati s 1. aprilom 1932 pri centrali in vseh podružnicah Zadružne gospodar
ske banke. .' • . " — < -

Primerjali s knjigami in našli vse popolnoma, v redu.' -,--• 
N a d z o r n i o d b o r : :• a « 

Josip Burgar s. r Avgust Martinčič s. r. Martin StobloynuÉ s. f,' 
Dr. Anton Jerovšek s. r. Evgen Legat s. r. " * " 'i 

V Ljubljani, dne 31. decembra 1931. :' 

Za ravnateljstvo: Franjo Erce s r. Za knjigovodstvo: Ciril Golmajcr .8, .ft 

Izdaja kraljevega banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v LJubljani 
Efeka, fa ^ g a i ^ k a r n a МегЈвд y LJubljanij njen predstavnik.: S.lMiohaleksjLjublJanJ 

• • < « • » 
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Člen 25. 
Osebna in rodbinska draginjska doklada ne pripa

data upokojencem, ki imajo od osebnega dela ali imo
vine čistega dohodka na mesec: 

a) nad 2500 dinarjev, ce znaša njih osebna draginj-
ska doklada pod 2000 dinarjev; 

b) nad 2999 dinarjev, če znaša njih osebna dragin.i-
ska doklada 2000 dinarjev ali več N 

Člen 26. 

4(*) Upokojencem, ki se bavijo s samostojnim obrtom, 
za čegar opravljanje je potrebna pooblastitev, odnosno 
dovolitev pristojnega oblastva, ne gre niti osebna niti 
rodbinska draginjska doklada, neglede na velikost do
hodka, ki izhaja iz takega dela. To velja tudi za ono sa
mostojno delo, ki ne spada pod zakon o obrtih, a je 
odobritev za njegovo opravljanje urejena z drugimi po
sebnimi zakoni, kakor: delo advokatov, javnih notarjev, 
pooblaščenih inženjerjev in arhitektov, zdravnikov, ži-
vinozdravnikov, babic, lekarnarjev in temrpodobnih. , 

(*) Če ustavi upokojenec zaradi duševne aH telesne 
nesposobnosti delo, še preden prestane dovolitev, mu gre 
pravica do osebne in rodbinske draginjske doklade. 

(a) Prenos obrta na osebe, proti katerinj ima upo
kojenec zakonsko dolžnost vzdrževanja, nima za posle
dico pravice do osebne in roydbinske draginjske doklade. 
To velja tudi, 5e upokojenec obrta r za katerega ima 
oblastveno dovolitev, ne opravlja osebno, ampak po dru
gih osebah (poslovodji, pomočniku, nadzorniku). 

Člen 27. 
Za čisti dohodek po tej uredbi se smatra dohodek, 

ki ostane, če se odbijejo samo obremenitve za_javne 
davščine. 

Člen 28. 

Nesposobnost za delo in pridobivanje po tej uredni 
je dokazati s potrdilom dveh zdravnikov v javni službi. 

Člen 29. 

(*) Za prejemanje osebne in rodbinske draginjske 
doklade mora vložiti upokojenec pri pristojni blagajni 
prijavo po tem-le obrazcu: 
trarr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ali ee bavi vložilec priiave s samo
stojnim obrtom? 

Ali ima vložilec priiave dohodek od 
osebnega dela ali imetja in koliko 
na mesec? 

Ime žene in ali je ta aktivna ali upo
kojena državna, banovinska ali ob
činska uslužbenka, ali je v službi 
države, banovine ali občine kot po
godbena uradnica, dnevničarka ali 
honorarna uslužbenka? 

Ali ima ïena dohodek od imovine. 
privatne službe ali samostojnega 
dela in koliko na mesec? 

Ali živi vložilec prijave z ženo sku
paj ali narazen? 

Ime in rojstni datum vsakega otroka 
in ali je otrok zakonski ali pozako-

l nies, is prvega ali drugega zakona? 
I- •' . . . . . > 

7 

8 

Za vsakega otroka: 
Ali prejema pokojnino ali ima doho

dek od javne ali privatne službe 
ali od premične ali nepremične 
imovine in koliko mesečno? 

Ali ima mesto v zavodu ali preie-
ma štipendijo, podporo, ustanovo, 
od koca in v katerem mesečnem 
znesku? 

Ali je učenec v obrti, trgovini ali pod
jetju in ali ga poslodavec vzdržuje? 

Za otroka nad 16 leti: 
Ali se šola in na kateri šoli? 
Ali je duševno ali telesno trajno ne

sposoben za pridobivanje? 
AH neomožena hči svojemu očetu-

vrlovcu gospodinu? 
i 

1 
i 

• 

(2) Upokojencu, ki ne vloži prijave v 90 dneh od 
dne, ko je pridobil pravico, pripadata osebna in rodbin
ska draginjska doklada od prvega dne meseca, ki na
stopi za mesecem, v katerem je prijavo vložil, , 

Člen 30. 

(') Za osebno in rodbinsko draginjsko doklado, ki 
jo zahteva z vloženo prijavo, mora upokojenec predložiti 
tudi te-le dokaze: 

a) za razpredelnico 2: potrdilo pristojnega občin
skega, odnosno davčnega oblastva o velikosti mesečnega 
dohodka od osebnega dela ali imetja; 

b) za razpredelnico 3: poročni list; 
c) za razpredelnico 4: potrdilo pristojnega občin

skega, odnosno davčnega oblaslva, da žena nima nad 
200 dinarjev čistega mesečnega dohodka od imovine, 
privatne službe ali samostojnega dela: 

č) za razpredelnico 5: jamstvo dveh aktivnih ali 
upokojenih državnih uradnikov, da živi upokojenec ž 
ženo v "zakonski skupnosti; 

d) za razpredelnico 6: rojstni (in krstni) list za za
konskega otroka,, odlok o pozakonitvi pa za pozakonje-
nega otroka; 

e) za razpredelnico 7: 1. potrdilo pristojnega občin
skega, odnosno davčnega oblastva, da otrok nima nad 
200 dinarjev čistega mesečnega dohodka; 2. potrdilo pri
stojnega šolskega oblastva, da otrok nima mesta v za
vodu ob brezplačnem vzdrževanju ali da ne prejema šti
pendije, podpore, ustanove nad -200 dinarjev na mesec; 
3. izjavo poslodavca, potrjeno po policijskem, odnosno 
občinskem oblastvu, da otrok, ki je za učenca v obrtu, 
trgovini ali podjetju, nima nagrade, odnosno potrebnega 
vzdrževanja brez nagrade; 

f) za razpredelnico 8: 1. potrdilo pristojne šolske 
uprave, da je otrok redni učenec; 2. potrdilo dveh zdrav
nikov v javni službi, da je otrok trajno nesposoben za 
pridobivanje; 3. jamstvo dveh aktivnih ali upokojenih 
državnih uradnikov, da neomožena hči svojemu očetu 
vdovcu gospodinji. 

(a) Za vsako izpremembo, ki ima za posledico, da 
se izgubi pravica do osebne in rodbinske draginjske 
doklader mora upokojenec najkesneje v 30 dneh od dne, 
ko je izprememba nastopila, vložiti novo prijavo. Če 
ravna upokojenec zoper to, odgovarja po odredbah čle
na 31. te uredbe. 

Člen 31. 
(*) Upokojenec, ki se o njem ugotovi, da je vložil 

neresnično pjijavo in go niei Drejemal osebno in rod-
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binsko draginjsko doklado, izgubi za leto dni pravico do 
osebne in rodbinske draginjske doklade; nezakonito pre
jeta vsota pa se izterja iz njegovih pokojninskih prejem
kov administrativnim pótem po odredbah zakona o urad
nikih. Odločbo, da je izgubil pravico, izda minister za 
finance. 

(2) Razen tega se uvede zoper takega upokojenca 
disciplinsko postopanje in se uslužbenec obtoži kazensko 
za dejanje prevare. 

Člen 32. 
(*) Vsa potrebna pojasnila za uporabo te uredbe 

daje minister za finance; 
(') Pritožbe po sporih, ki nastanejo zbog uporabe 

te uredbe, je treba vložiti na ministrstvo za finance. 

Člen 33. 
Ta uredba dobi obvezno moč dne 1. aprila 1932. 
Iz občega oddelka ministrstva za finance v Beo

gradu, dne 14. marca 1932.; št. 11.330/1 

254. 

Razpis 
g. miniatra pravde z dne 7. marca 1932., 
št. 147.247 o povračilu stroškov za pre
stajanje kazni na prostosti vojaško-
sodno obsojenih (zaprtih) oseb v za
porih civilnih sodišč (kazenskih za

vodov).* 

Krediti v proračunu razhodkov ministrstva pravde 
za stroške kazenskega postopanja in za stroške izvršitve 
kazni na prostosti so določeni samo za stroške, ki na
stanejo po odločbah rednih kazenskih sodišč in se smejo 
trošiti po predpisih zakona o državnem računovodstvu' 
samo za te stroške, ne pa tudi za stroš*ke, ki nastanejo 
po odločbah vojaških sodišč, finančnih in drugih oblâstev. 

Ker pa so ti krediti, zlasti krediti za vzdrževanje 
zaprtih in obsojenih oseb v taki meri reducirani, da 
bodo komaj zadoščali za namen, ki jim je določen z 
zakonom, naročam okrožnim in sreskim sodiščem in 
upravam kazenskih zavodov, naj v vsakem konkretnem 
primeru na zaprosila vojaških sodišč, s katerimi se 
zahteva, naj neka vojaška oseba prestane kazen v zapo
rih (civilnih) rednih kazenskih ; sodišč (kazenskih zavo
dov) postopajo ustrezno s predpisi, ki jih daje razpis 
g. ministra pravde z dne 26. maja 1928. (>Službene 
novinec z dne 5. junija 1928., št. 126—XLII)** in ki se 
nanašajo na osebe, obsojene zaradi monopolnih, carin
skih in podobnih kaznivih dejanj, ki se pošiljajo, na 
prestajanje kazni v zapore (kazenske zavode) rednih 
kazenskih sodišč. 

Potemtakem je treba stroške za prestajanje kazni ta 
vojaško-sodno obsojene (zaprte) osebe tudi vpisovati v 

* >SluŽbene novine kraljevine Jugoslavijec z dne 
18. marca 1932., št. 63/XXV/164. 

« >Uradm Ust^gt 220/62 iz L 1928. 

posebne izkaze in zahtevati po njih plačilo učinjenih 
stroškov od pristojnega vojaškega sodišča; če pa dotič-
nemu okrožnemu (sreskemu) sodišču (upravi kazenske
ga zavoda) nedostaja razpoložnih kreditov, naj se takoj 
obrne na pristojno vojaško sodišče z zaprošilom za pred-
jem, vsak izdatek po danem prejemu pa likvidira po 
predpisih zakona o državnem računovodstvu. 

Istočasno opozarjam sodišča (uprave kazenskih 
zavodov), naj se glede pošiljanja oseb, obsojenih (zapr
tih) po monopolnih in podobnih kaznivih dejanjih, na 
prestajanje kazni na prostosti v zapore civilnih sodišč 
kakor tudi glede povračila stroškov za prestajanje kazni 
za take obsojence povsem drže zgoraj navedenega raz
pisa ministrstva pravde pod št. 29.855/28. 

V Beogradu, dne 9. marca 1932.; št. 147.247—31: : 

Minister pravde 
B. Maksimovié s. r. 

Banove uredbe. 

255. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letU/1932. 
II. No. 30622/1. 

Objava. 
Občina Črnelavci, v srezu Murska Sobota, bo pobi

rala od dneva razglasitve .v. »Službenem listu« v, letu 
1932. občinsko trošarino: od hI •vina po Din 100'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 14. marca 1932. 

II. No. 108/1. 
Objava. 

Občina Gornja Slaveča, v srezu Murska. Sobota, bò 
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v: 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 70-—, 
b) od goveda nad 1 letom Din 10-—, 
c) od prašičev Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 15. marca 1932. 

II. No. 30189/1. ;; ; 

Objava.. 
Občina Hošnica, v srezu mariborskem d. br., bo po

birala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v leta 
1932. naslednje občinske trošarine: ..,'.,.: 

a) od 100 1 vina Din 10Ö-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60'T-S : • 
c) od M stopnje alkohola špirita, žganja, likerji* 

ruma in konjaka Din 5'-—.'. '•'.;"' •=,'-
Kraljevska banska uprava Dravske, banovine y Ljubljana 

dne 16. marca 193Ä •.---'•' - ; L V 
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II. No. 31193/1. 
Objava. 

Občina Krajna, v srezu Murska Sobota, bo pobirala 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
občinsko trošarino: od hI vina po Din 10O—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljut 

dne 14. marca 1932. 
.lam. 

II. No. 290/1. 

Objava. 
Občina Krog, v srezu Murska Sobota, bo pobirala 

od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. 
-opslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din ;3-—•-
c) od goveda nad 1 letom Din 3-—, 
č) od goveda pod 1 letom Din 2-50, 
d) od prašičev Din 2-—, < 
e) od drobnice Din 1*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovino v Ljubljani, 
dne 15. marca 1932. 

II. No. 4588/1. 

Objava. 
Občina Lahoviee, v srezu kamniškem, bo pobirala 

-od dneva razglasitve v »Službenem, listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100*—, 
b) od 100 1 piva Din 40-—, 
c) od bi stopnje alkok^o špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din, 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dno 16. marca 1932, 

II. 3757/1. 

II. No. 133/1. 

Objava. 
Občina Lemerje, v srezu Murska Sobota, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
občinsko trošarino: od hI vina po Din 75"—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 15/marca 1932. 

II. No. 348/1. 
Objava. 

Občina Lutverci, v srezu Ljutomer, bo pobirala od 
dneva' razglasitve v »Službenem listu« y letu 1932. na
slednji občinski trošarini: 

a) od 100 1 vina Din 60—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 16. marca 1932. ~ 

И.! No.-148/1; • 

Objava. 
. Občina. M^ajtinci, v srezu Murska Sobota, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
občinsko trošarino: od hI vina po Din 50*—. 
K r e t s k a bjuyika uprava Dravske banovine Y Ljubljani, 

" * " doé 14 marca 1932è 

Objava. 
Občina Moaraže, v srezu konjišKem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v Jetu 1932. na- '• 
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—. 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50 1—, v 

c) od 100 1 piva Din SO*—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,1 

ruma in konjaka Din 6"—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,, 

dne 16. marca 1932.*' •—•:;-- •--••• 

II. No. 2082/1. 

Objava/ 
Občina Mursia Črnci, v,srezu nrarskosoboškem, bo 

pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. občinsko trošarino: od 100 1 vina Din 50*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljani, 
dne 16. marca 1932. 

II. No. 143/1. 

Objava. 
Občina Partinje, v srezu Maribor levi breg, bo pobi

rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. trošarino: od 100 1 vina po Din 25*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani^ 
dne 15. marca 1932. 

H. No. 31.505/1. 

va. 
Občina Pilštanj, v srezu šurarskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v lètu 1982i na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 16. marca 1932, 

II. No. 29392/2. 

Objava. 
Občina Pivola, v srežu Maribor desni breg, bo po

birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932." naslednje občinske tiošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50*—, 
b) od 100 1 vinskega niošta Din 50"—» 
c) od 100 1 piva Din 30*—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani^ 

dne 14 marca 1932, 

II. No. 31508/1. 

Objava. 
Občina Podgorje, v srezu Ljutomeru, bo pobirala 

.od dneva razglasitve v »Službenem listu«_v_ letu ;Ш32, 
naslednje občinske, trošarin©; 
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a) od 100 1 vina Din 75—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75'—, 
e) od 100 1 sadnega mošta Din 25—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 15. marca 1932, 

II. No. 29996/1. 

Objava. 
Občina Praprece, v srezu litijskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v ^Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 40*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 40—, 
c) od 100 1 piva Din 30'—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 16: marca 1932. 

II. No. 30.6G8/1. 
Objava. 

Občina RankóVci, v srezu Murska Sobota, bo pobi
rala od dneva razglasitve v -»Službenem listu« v 1. 1932. 
občinsko trošarino: od 100 1 vina po Din 60'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne. 15. marca 1932. 

II. No. 1975/1. 
Objava. 

Občina Rogoznica, v srezu Ptuj, bo pobirala od dneva 
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. občinsko 
trošarino: od hI vina po Din 70*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 16. marca 1932. 

II. No. 7613/1. 

Objava. 
Občina SakušaK, v srezu Ptuj, bo pobirala od dneva 

razglasitve v »Službenem listu< v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od goveda nad 1 letom! Din 10'—, 
c) od goveda pod 1 letom Din 5'—, 
č) od prašičev Din 5-—, 
d) od drobnice Din 6—. 

Kraljevska banska nprava Dravske banoviee v Ljubljani, 
dne 15. marca 1932. 

II. No. 118/1. 

Objava. 
Občina Satahovci, v srezu Murska Sobota, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
občinsko trošarino: od hI vina po Din 75*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljana 
dne 15, niaicft 1Ô32, 

II. No. 30.940/1. 
Objava. 

Občina Sedlašek, v srezu ptujskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 
(ù od 100 1 piva Din 60—, 
cj od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5#—'-. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 16. marca 1932. 

II. No. 31519/1. 

Objava. 
Občina Sodišinci, v srezu Murska Sobota, bo pobi

rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. občinsko trošarino: od hI vina po Din 25-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 14. marca 1932. 

II. No. 29233/1. 

Objava. 
Oočina Spodnji Log, v srezu kočevskem, oo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 piva Din 25*—, . 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, ru

ma in konjaka Din 5*—, 
č) od drobnice Din 5-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 16. marca 1932. 

i 

II. No. 2409/1. 

Objava. 
Občina Sv. Lenart pri Vel. Nedelji, v srezu ptujskem, 

bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

. a) od 100 1 vina Din 50—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50"—, 
c) od 100 1 piva Din 50*—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine ? Ljubljani, 

dne 16. marca 1932. 

II. No. 2171/1. 

Objava. 
Občina Svetina, v srezu celjskem, bo pobirala'v letti 

1932. naslednje občinske trošarine: 
a) od 100 1 vina Din 100*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din-100"—s 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, liker ja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska bonska uprava Dravske banovine » LjubljpaV 

4ne 16. macca 1882% 
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l i . No. 30196/1. 

Objava. 
Občina Šalovci, v srezu Murska Sobota, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
občinsko trošarino: od hI vina po Din 25-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 14. marca 1932. 

II. No. 31192/1. 

Objava. 
Občina Škocjan, v srez,u Krškem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1.932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 1O0 1 vina Din 60'—, 
to) od ICC 1 vinskega mošta Din 60'—, 
c) od 10O 1 piva Din 30*—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 10-—, 

"•• e) od goveda pod 1 letom Din 5"—, 
f) od prašičev Din 5-—, 
g) cd drobnice Din o-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 16. marca 1932. 

ШШ. 30073/1. 

Objava. 
Občina Trdkova, v srezu Murska Sobota, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
občinsko trošarino: od lil vina po Din 100'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani. 

dne 14. marca 1932. 

II. No. 31525/1. 
Objava. 

II. No. 1242/1. 

Objava. 
s'1'-''Občina Vareja, v srezu Ptuj, bo pobirala od dneva 
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. občinsko tro
šarino: od 1 hl vina po Din 60-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 16. marca 1932. 

II. No. 30198/1. 
Objava* 

Občina Vanča vas, v srezu Murska Sobota, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. občinsko trošarino: od hI vina po Din 80-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine /Ljubljani,1 

dne 14. marca 1932. 

r Občina Vrhov dol, v srezu marioorsKem desni breg, 
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od4 100 1 vina Din 1Ó0-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—j 
c) od 100 1 piva Din Б-—, 
č) od hI stopnje alkohola, špirita, zganjaj likerja, 

Ш а а in konjaka Pin S-—» c ^~ 

d) cd 100 1 sadnega mošta Din 10-—, 
e) od goveda na,d 1 letom Din 25'—, 
f) od goveda pod 1 letom Din 10-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske Innovine v Ljubljani; 
dne 11. marca 1932. 

II. No. 30689/1 

Objava. 
Občina Vučja Gomila, v srezu Murska Sobota, bo 

pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. občinsko trošarino: od hI vina po, Din 60*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 1.4. marca 1922, 

II. No. 29.090/1. 
Objava. 

Občina Zabukovje, v srezu brežiškem, bo -pobirala 
v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 16. marca 1932. 

II. No. 7182/2. 
Objava. 

Občina Zavrč, v srszu Ptuj, bo pobirala od dneva 
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. naslednji 
občinski trošarini: 

a) od 100 1 vina Din 75—, . 
b) od 100 1 piva Din 50-—. 

Kraljevska, banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 15. marca 1932. 

II. No. 1247/1. 

Objava. 
Občina Zg. Ročica, v srezu Maribor levi Dreg, bo po

birala od dneva razglasitve v »Službenem lißtu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75"—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 15. marca 1932. 

Razne obče veljavne 
odredbe. 

256. 

Razglas 
Narodne banke kraljevine Jugoslavije, 

s katerim se desetdinärske novčanice z dne 1. novem
bra 1920. jemljejo iz obteka. 

. Po odločbi gospoda ministra za finance št. 11—7350 
fid, 2jk i&Marja 1932. leta, sklenjeni s. sporazumu _ s 
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Narodno banko, in na podstavi čl. 25. zakona o Narodni 
banki se vzamejo iz obteka novčanice Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev po Din 10*— 
stalne I. izdaje, ki nosijo datum 1. novembra 1920. leta. 

Opis te novčanice je v glavnem naslednji: 
Cista risba novčanice brez golega roba znaša: lice 

142 mm dolžine in 81 mm širine, naličje 135 mm dolžine 
in 80 mm širine. 

Barva . V risbi lica prevladuje modra, iz katere 
prehajajo v raznih šarah in pramenih še druge barve, 
kakor rdečkasta, vijolica, ta, zelenkasta, dočim je barva 
naličja samo modra, v velikem delu temnejša, v manj
šem bledejša. 

Na l icu . novčanice je najvidnejši na levi strani: 
močan, gol mož, z nekoliko tenčice počez, ki suče naprej 
veliko kolo, katero predstavlja premikanje časa, napre
dek; na desni strani pa: velik okrasek, na katerem je 
v velikih, krepkih številkah veliko število 10, čez sredino 
tega števila v črkah ДЕСЕТ, nad tem ДИНАРА, pod 
tem pa DINARA. * 

Nad kolesom se vidijo ena moška in dve ženski 
podobi, in sicer: Merkur, ki predstavlja trgovino in dve 
boginji, ki predstavljata delavnost in znanost. 

V štirih kotih so Štirje temni različni okraski, in v 
vsakem okrasku število deset, vsako drugačno. 

Med temi okraski, levo in desno, stoji kakor na 
traku po enajstkrat drobna številka 10.. 

Levo pod omenjenim kolesom in ob nogi močnega 
moža ter na desno od omenjenega velikega okraska, v 
katerem je število 10,. stoji v rdeči barvi koutrolno šte
vilo, ki sestoji iz ene abecedne črke in šestih Številk. 

Zgoraj je napisano (v cirilici) s krepkimi črkami: 
Narodna banka in dalje z drobnimi Črkami (v cirilici: 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca plaća donosiocu u 
metalnoj zakonskoj moneti, potem pa: Dinara deset. 

V n a l i č j u : Vsa risba je kakor bogato okrašen 
okvir, v katerem so na sredi hribi in nad njimi nebo. 
Zdi se, da ima ta okvir dve enaki, polovici, levo in desno, 
na katerih levi, v sredi, stoji krepko število 10, na desni, 
tudi v sredi, pa grb kraljevine. 

Hribi so v sredini najvišji: proslavljeno bojišče 
Dobro polje, desno od njega v vencu Kajmakčalan, levo 
pa Kožuh in Veternik. 

Nad nebom je napis (v latinici).: Narodna banka 
Kraljevine^ Srba, Hrvata i Slovenaca, Kralieyine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, pod nebom in hribi pa se nada
ljuje,: plaća donosiocu deset dinara u metalnoj zakonskoj 
moneti. 

Pod tem stoii (v cirilici): falsifikovanje novčanica 
kazni se po propisima kazn. zakona, koji vrede za krir 
vice 7boç. nravlienia lažnih novaca. 

Naposled te n a licu- ifl na naličju pri tleh nanis: 
American Bank Nöte Company (kar pomeni: Ameriška 
družba za Izdelavo riovČanic). 

Za te novčaniceiTd se vzameio iz obteka, se dobi pri 
zameni polna vrednost v drugih bančinih novčanicah.; 
Zamenfavaîo se tako pri sami Narodni banki v Beogradu 
kakor tudi nrî vsaki nieni podružnici v državi, v dobi 
tr*»h let: no noteku treh let od dne, ko izidé ta poziv 
tretiičv -S'vi/bpnih"~YwiyiT>alu, pren^haio iz pbteka vzete 
novčanice tyti zakonito olačllno sredstvo.in-jih .Nerodna 
banfea ne bb zamenjevala. 

• 24. kos. ,. 

Imetnik iz obtekâ vzetih novčanic bo iste lahko tudi 
po poteku triletnega roka predložil v zameno glavni 
državni blagajni, ki jih bo izplačevala in uničila. 
Br. 47431. — Iz Narodne banko kraljevino Jugoslavije. 

, 257. 

Razglas 
Narodne banke kraljevine Jugoslavije, 

s katerim se petdinarske novčanice jemljejo iz obteka. 

Po odločbi gospoda ministra za finance št. 11—7350 
od 23. januarja 1932. leta, sklenjeni v sporazumu z 
Narodno banko, in na podstavi Čl. 25. zakona o Narodni 
banki so vzamejo iz obteka novčanice Narodne banke po 
Din 5#— izdaje Narodne banke kraljevine Srbije, ki 
nosijo razne datume. 

Opis te novčanice je v glavnem naslednji: 
Barva . Barva je bledo modra tako na licu kakor 

na naličju novčanice. 
V o d n i t i sk. Ce držimo novčanico proti svetlobi, 

se vidi v vodnem tisku glava kosovskega junaka Miloša 
©bilica. 

Libe. Levo, v okviru je glava Miloša Obilica izdela
na v modri barvi. 

Pri vrhu v okviru so natisnjene (v cirilic}) besede: 
»Bog čuva Srbiju«. 

Pod tem je kontrolno število iz osmih številk in pod 
tem (v cirilici): »Privilegovana Narodna Banka Kralje
vine Srbije plaća donosiocu pet dinara u srebru«, datum 
izdaje. Levo od tega (v cirilici): Clan Uprave Marko 
Stojanović,' desnò. pa: Guverner Djordje Vajfert. 

Pod tem, spodaj, v okviru (v cl.ilici): »Zakon od 
15. decembra 1893 godine § 145. kr. zak. falsifikovanje 
banknota kazni se robijom«. 

Levo od tega okvira stoji ena abecedna črka. in po 
eno število z eno ali več številkami; desno od tega okvira 
pa število z eno ali več številkami. 

Nad tem okvirom levo in desno, toda pod Obilićevo 
glavo, stoji po ena krepka številka >5«. 

Nal ič je . Na naličju, je zapisano. v francoščini z 
drobnimi črkami: Banque Nationale Privilégiée du Ro
yaume đe Serbie^ s krepkimi črkami: CINQ DINARS, 
pod tem pa še krepkejša številka »5«. Levo od te števil
ke je naslikano: sadje, cvetje, trta, grozdje in jabolka. 
Desno: snop žita, kosa, sadje v košari in razsuto. >; 

Velikost novčanice je: širina 115 mm, višina fi8mm,1 

same risbe brez golega roba. 
Za te novčanice, ki se Vzamejo' tž obteka,1 «se dobi 

pri zameni polna vrednost1 v drudh baričinih novčanicah.' 
Zamenjavajo se tako pri Narodni banki v Beograd u 
kakor tudi pri vsaki 'tijeni podružnici -.v, državi y- dobi 
treh let; po potejkfl, J:reh let od dne, ko izide ta poziv 
tretjič v >Službeirh novinah«, prenehajo iz obteka vzete 
novčanice biti zakor'.to ЧаоИпо sredstvo1 in jih Narodna 
^апкч ne bo zamenievala,\i.\it • ,; 

Tmetnik h obtoka vzetih no.vfomic, jih bo. tudi po-
linteku triletnegà( roka -lahko predložil v' zainetto' glavni 
državni blagajni, ki jin bo izplačevala in/,' uničila. ...,.-_ 
Br. 47430. — Iz Narodne banke kraljevine Jugoslavijo 

.i 

Izdaja ' kfnljevska banaka uprave Dravske banovine-, njen p»ed»lavnik in urednik: Pòhàr Robert v LJubtjattl. 
tiski in zalaga; .Tiskarna »Merkur* v Ljubljaolj njen pDèdstavnik:',Otmar Michâlek v Ljubljaaii ' . ; " . 

v 
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SLUŽBENI LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVIШ 

25, IHM. V LJUBLJANI, dne 30. marca 1932. Letnik R L 

258. 

"259. 
2601 

262 

V S E B 
Resoducija o izpremembah in .dopolnitvah zale ona o poslov
nem redu v narodni skupšoini. 
Resolucija o izpremeriibi zakona o poslovnem redu v sehatu. 
Pravila za opravljanje drž. strok, izpita v stroki kontrole 
mer io dragocenih kovin. 
Izpremembe in dopolnitve pravitolka dijaškega, doma kra
lja Aleksandra I. v Beogradu. 
•Iaprememba pravilnika o eeinauïi filmov. 
'Razglas bansfce uprave o prošnjah za zaposlovale mo-
zemcev. 

I N A : • " , , ,*•; . 
264. Razglas in navodila banske, uprave o pmnavaiy'u frifjffîs 

kov zâ • izboljšanje travnikov in pašnikov. (. f .,.,...; t4, 
265. Razglas in navodila banske uprave o' priznavanju.pri^e^ 

kov pri nabavi gnctfnj&ïi-h sešaJak.' ' • ^ ' • ta^a.« 
266. Objave banske: uprave o pobiranju- obornskïn' ttbs&p^ 

letu 1932. . •' ч •' - . ^•-; Ä ' " W " ^ 
267. Izpremembe v staležu drž. in bamovđinflterhi uslužbencem ав 

. področju Dravske, banovine...,, , .•;;'•• -i n ; . ; *<:->if4' 
268. Razne objave iz >SluŽbenihj;noivinf.i ,', ; ? :\±i i s WIAÎ 

•*V ! Hi Ј«Ц I' 

.•';•;;'; ' 2 5 8 . , 

Narodna skupščina 
kraljevine Jugoslavije, 

skàèàka za 'dan 7. décen'ibra 1931."na, izredfib zase
danje z ukazoui z dne 2S\ ëepteiilDrâ 1931., je usvojila 
y svoji XIV: redni seji, ki jo je pimela,dne 26. februarja 
Ì932. vlBéOgradu^'tp:le , . 

.'.; "{'iV;;V
;R^OLUeiJO' -,. 

o izpremeitibäh in dopolnitvah zakona 
o •poslovnem redu Viiarodni skupščini** 
ki sel ; glasi Г: •.'... • ••'•'."'.'" 

Izpreminjajo in dopolnjujejo se §§ 6., 9.,' '12., 13., 
17., 19., 20., 2i., 26., 29., 31., 32., 43., 45., 49., 50„ 53., 54., 
65;, 56:, 64., 65:, 72.,. 93:, 111., 115., 1Ш, 12L, 128-, in 134. 
in se dòdaja ;nov gì 135.. v zakonu• o poslovnem redu, 
v narodni skupščini ž dno 26. novembre 1931., >>Službene 
novine« St. 282; z dne 2. decembra 1931.** Z izpremem-
bami in dopolnitvami se ti paràgrafi glasotako4e: ; 

•• ' ' " ' " -'--У'- § 6 - ' ' ; ' ••. .:;."••'•• 
: , Verifikacijški odbór.9i izvoli'predsednika, podpred
sednika,' tajnika in ené|à ali veš poróSevàlcèvj 

Verifikacijskemu odboru odkaže predsednik poslan
ska pooblastila,: vse volilne spise in vse ; pritožbe * zoper 
volitve.' . »'')•''- •'• ' '•"•'•' ' : '•'" ,v "• ' ':.' '̂  '.,: 

Verifikacijški odbor mora svoj posel-izvršiti'v šed-
toih dneh. "•• .... ,. 

.•' * >Slu2bene sovine kraljevine.' Jugoslavije« љ. dne 
Demarca Ш^Ж,Џ^Џ^. ••'•] >. >:... ...' , : 

- , ,.;!''.'.,'; ." ..''•-.,.'.'^••№"':'.•• : , 
. . . , . - ; • • . . г ' < • • " . - . • - •• = . ' ' . . ' . i - M ' :: -

§ 12,... . .,. , ...:.,, . . . : 4 # 4 

I. Skladno s točko 4. § 13. zakona 0 volitvah narod
nih poslancev izgube mandat poslanci, ki prestanejo-biti 
Slani one skupine, ki ji pripada nosilec državnë> liste, 
s katerim je bila vezana kandidatna lista-tega poslanca. 

Predlog o ,tem mĐ«a-vložUL..n4Jnjanj4.fjdg^,^geljnc^ 
te skupiuç s soglasnostjo, nosûica Ikte;teräl^p|i4e,:j>r.e4j 
log Je vložiti pri narodni skupščini.: ..... •.;',! '••.,,;:--,..., -,,; J 

l . . . V predlogu morajo navesti predlagale! činjenica ©o 
katerih je. ugotovljeno, da je dotični narodniЈ#ов1аа#* 
prestal biti član te skupine.- • •• J'-.--<'I 

Narodna skupščina bdkaže ta' predlog lAk0|< -verifffc 
kacijskemu odboru,»-ki mora po zaslišanju prvega^podpi
sanega predlagal ca Ц po' zaslišanj jjoslanca, za; katerega 
se?predlaga izgub« mandata* v sedmih dnen u«6toviti: 
ali jè dotični poslanec prestal biti čianrskupine, iireiera 
izdati svojo ustrezno odločbo, ki jo • feroci kot svoj' predlog 
narodni skupščini. • '- •;• •'";''''u ' 

. .Narodni poslanec sme tudi sam pismfeno;'obve9Ûti Na
rodno skupščino," da 'je prestal'biti Član skupine^;|u.ji 
pripada nosilec.državne liste, s katero je bila Vfzšfniji njei 
gova kandidatna lista. V terh; $rimerü\ tìoslje narodna 
skupščina to vlogo verifikacijskemu ôdboïu. Verifikacij 
ski odbor pripravi in vroči narodni skupščh^'y iedmih 
dneh poročilo in- svoj predlog, potem.ko^itópi cldti^nega 
poslanca .i-h ênëga ciana ; te pósÌa'nské ''šKupijaei.;8e ie pri
javita k besedi, . ' . . " . , • 

<>•: A. : 

Na, predlog verifikacijskega odbora odloči narodna 
skupščina i v sedmih dneh^ potem, ko zasliši prvega pod
pisanega predlagalca in narodnega poslanca, za katerega 
se1 prelaga izguba tnandata^ 

a >*• 

.:•-• * Pppravljen- je en; feraz, v srbakohrvatskem besediUi» 
l k^ne.YJßUva, даорШе^ко^besjeidihit rr Ос+Шиг^-г."^* 
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Ce je obvestil narodni poslanec sam narodno skup-
^ty°4 Ä a lJ4fP r e s t a l biti član izvestne skupine, se zaslišita 

* <J|rijji*seJi skupščine dotični poslanec in en član te po
slanske skupine, če se javita k besedi. 

Ob tej priliki ne smejo biti govori daljši od pol ure. 
II. Narodni poslanec ne sme biti član upravnega od

bora uprave državnih monopolov, član upravnega ali nad
zorstvenega odbora Narodne banke, Državne hipotekarne 
banice, razredne loterije, Privilegirane agrarne banke, 
državnih brodarskih društev, državnih tvornic sladkorja 
in vseh drugih podjetij in družb, ki so državna lastnina 
ali pri katerih je država delničar z najmanj 5°/o glavnice 
ali .katerim daje podporo, lstotako ne sme narodni po
slanec biti član upravnega ali nadzorstvenega odbora 
onih delniških družb in podjetij, ki imajo rudniške pra
vic^) ali ugodnosti ali ki vobče imajo poslovne pogedbe z 
državo ali ki imajo posebne in izjemne ugodnosti po spe
cialnih zakonih. 

Narodni poslanec mora izročiti, če ni sam podal 
ostavke na članstvo v odboru omenjenih naprav, svoj 
primer v mesecu dni od izvršene verifikacije mandata 
aH od dne, ko je postal član dotičnega odbora, po pred-
gedništvu narodne skupščine verifikacijskemu odboru, ki 
poslanca pozove, naj se izjavi, in takoj podatke za skle
panje pribavi in sklepa. Če narodni poslanec tega v odre
jenem roku ne stori, smatra verifikacijski odbor, čim 
izve za tak primer ali se mu primer naznani, da je na
rodni poslanec podal ostavko na svoj poslanski mandat, 
stori o tem sklep in ga priobči narodni skupščini. 

Svoje sklepe priobčuje verifikacijski odbor narodni 
skupščini in ta sklepa o njih brez pretresa v prvi seji 
s poimenskim glasovanjem. 

(Izpremenjen in dopolnjen s skupščinsko resolucijo, 
sklenjeno v XIV. redni seji narodne skupščine z dne 26. 
februarja 1932.) 

• . § 13i 

V zasedanju, »• katerim se prične skupščinska peri
oda, se takoj izvoli predsedništvo, čim se konča pretres 
o poročilu verifikacijskega odbora. V ostalih zasedanjih 
se izvoli predeedništvo takoj po prvem sestanku podi 
predsedstvom po letih najstarejšega navzočnega poslanca. 

Predsedništvo je sestavljeno iz predsednika, treh 
podpredsednikov in petih tajnikov. Vsi ti poslovalci se 
volijo za vsako zasedanje (člen 62. ustave). 

Najprej se izvoli predsednik narodne skupščine. Ce 
bi absolutne večine ne bilo pri prvem glasovanju, zado
šča pri drugem glasovanju relativna večina. Ob enakosti 
glasov pri drugem glasovanju se smatra, da je izvoljen 
kandidat, ki je po letih starejši. Ko je izvoljen pred
sednik, se izvolijo najprej podpredsedniki,, potem pa зе 
izvolijo tajniki tako, kakor je to določeno za volitev 
predsednikovo. 

O volitvah predsednika in ostalih skupščinskih po-
slovalcev se sme glasovati tudi. istočasno s posebnimi 
listami. 

Pri volitvi predsedništva je glasovanje tajno. - ' . • 
Ce poda kateri skupščinski poslovalec ostavko na 

svoj položaj, se smatra, da je razrešen, ko vzame narodna 
skupščino to ostavko na znanje. 

§ 1 7 . 

Za proučevanje predlogov in drugih predmetov skup
ščinskega aeia izvoli narodna skupščina poedine odbore. 
Ti odbori so stalni ali posebni. Stalni odbori sô: 1. veri
fikacijski odbora 2, administrativni odbor; 3, imunitetni 

odbor; 4. odbor za prošnje in pritožbe in 5. finančni 
odbor. 

Posebni odbori se volijo za proučevanje zakonskih 
predlogov, ki jih vloži vlada ali jih vlože narodni po
slanci, kakor tudi za proučevanje drugih predmetov, o 
katerih skupščina sklene, da je potrebno odkazati jih 
posebnemu odboru. 

Stalni odbori se volijo ob pričetku vsakega rednega 
zasedanja. Posebni odbori trajajo,, dokler ne dovrše 
posla. 

§ 19. 
Finančni odbor ima 31 članov, ostali stalni odbori 

pc 21 članov; posebni odbori pa, kolikor jim jih skup
ščina določi. 

Za stalne in posebne odbore se izvoli obenem enako 
število namestnikov, ki imajo iste pravice kakor, člani, 
kadar jih nadomeščajo. 

§ 20. 

Vsak odbor si z večino glasov izvoli predsednika, 
podpredsednika in tajnika in vodi kratek zapisnik O' 
svojem poslovanju. Vabila na odborske seje se objav
ljajo narodnim poslancem na kraju, posebej za to do
ločenem v poslopju narodne skupščine; morajo pa se 
osebno vročiti vsakemu narodnemu розкпси z označbo 
dnevnega reda, če ob koncu poslednje seje ni bil dolo
čen dan prihodnje seje odbora. 

V zapisnik vsake seje- se zapisujejo imena navzoč-
nih članov, pismeno vročeni predlogi in sklepi odbora. 
Predsednika odbora nadomešča, Če bi bil zadržan, pod
predsednik, če pa je zadržan tudi ta, po letih najstarejši 
odbornik. 

Narodna skupščina lahko določi, če smatra to za po
trebno, brez diskusije rok, do katerega mora odbor po
dati poročilo. Ce odbor tega ne stori, razen če mu' je 
rok podaljšan, lahko narodna skupščina izvoli nov odbor. 

Odbor je sklepčen, če je prisotna ena tretjina nje
govih članov. Polnoveljavno se sklepa z večino glasov 
prisotnih članov odbojra; če pa so glasovi razdeljeni, se 
to v odborskem poročilu ugotovi in predlog, o katerem 
se je glasovalo, se predloži narodni .skupščini v rešitev. 

Dolžnost člana odbora je, da prihaja redno k sejam 
ali da obvesti o svojem neprihodu predsednika odbora, 
ki pozove namestnika s kandidatske liste. 

Na izpraznjeno mesto odborskega člana stopi, pri
hodnji na listi. -

§ 21. 

Ko se pretres dovrši, izvoli odbor enega ali več po
ročevalcev, ki čitajo v narodni skupščini poročilo in za
govarjajo poročilo in predlog odbora pred njo. 

Ce se razdeli odbor na večino in manjšino, ima ta 
in bna stran posebej svojega poročevalca. 

Vsako ločeno mnenje bodisi o načelu bodisi pri 
poedinih členih predloga, o katerem se sklepa v odboru, 
je predati pismeno odboru, ki ga obenem z večinskimi 
poročilom predloži skupščini, kjer ga sme zastopati član 
odbora, ki je oddal ločeno mnenje.. 

Svoje poročilo mora odbor izdelati in predati skup* 
ščmskemu predsedniku najkesneje v 24 urah potem, ko 
s e j e dovršil pretres, v odboru. 

« L 
26. 

Gim se izvoli predsedništvo narodne skupščine, dtif 
vesti predsednik skupščine o tem predsednika ministra 

\<:Ш 
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tem predsednika skupščine, katerega dne otvori kralj 
skupščinske seje osebno s prestolnim govorom ali pa po 
ministrskemu svetu s poslanico ali z ukazom. 

Ce otvarja zasedanje kralj s prestolnim govorom, 
zasedata senat in narodna skupščina skupno (člen . 32. 
ustave). 

V skupnih sejah senat in narodna skupščina lahko 
razpravljata tudi o adresi kot odgovoru na prestomi govor 
tako, kakor je določeno v § 69. tega zakona. 

§ 29. 

Seje narodne skupščine so javne. Toda smejo se 
pretvoriti v tajne, če to predlaga predsednik skupščine, 
vlada, ali 20 poslancev. O takem predlogu se glasuje 
brez pretresa. 

Ce je predlagal tajnost predsednik skupščine ali jo je 
predlagalo 20 poslancev, sme skupščina sklepati o tem: 
ali ostane seja tajna ali ne. 

Predmeti, o katerih se posvetuje skupščina na taj
nem sestanku, se pretresajo, če treba, tajno tudi v od
borih in se ne sme o njih nikomur nič praviti, razen 
poslancem. 

Ce se. dokaže poslancu, da ni čuval tajnosti, sme 
izključiti skupščina takega poslanca iz sej do najvišjega 
Števila sej po § 98. Izjave • ali predlogi vlade v tajnih 
sejah se smejo predajati javnosti samo s privolitvijo 
vlade. 

§ 31. 
Na predsednikov predlog in po zaslišanju vlade do

loča dnevni red za vsako prihodnjo sejo narodna skup
ščina sama ob koncu seje brez pretresa. Na predlog vlade 
ali predsednika narodne skupščine ta lahko poedine 
točke z dnevnega reda odstavi ali prestavi. Dnevni red 
se razglaša s posebnimi objavami v dvorani in v po
slopju narodne skupščine. 

Oni predmeti, o katerih se pretres ni mogel izvršiti 
v eni seji, se postavljajo na prvo mesto na dnevni red 
prihodnje seje. 

Ce se dnevni red ni mogel izvršiti zaradi nezadost
nega števila navzočnih poslancev, objavi predsednik, da 
velja za dnevni red novi seji nadaljevanje starega dnev
nega reda' z dodatkom onih točk, ki jih je treba po tem 
poslovniku samem postaviti na dnevni red ali glede 
katerih je narodna skupščina sama sklenila prej, da jih 
je tega dne postaviti na dnevni red. 

Ce naj bi bila nova-seja na dan, določen v poslov
niku za interpelacije, se ne sme v tej seji nič reševati, 
razen interpelacij po § 71. tega poslovnika. Ce pa ni 
interpelacij ali бе зо izčrpane, je preiti na stari dnev
ni red. 

§ 32. 
Zapisnik narodne skupščine pišejo po vrsti tajniki, 

ki jih določi predsednik; ti zapisniki se čitajo ob začetku 
vsake seje narodne skupščine. 

V zapisnike se vpisujejo: 1. vladna in predsednikova 
naznanila; 2. predmeti, o katerih je sklepala narodna 
skupščina in njeni sklepi o njih z načinom glasovanja 
in s številom glasov za in zoper pri poimenskem glaso
vanju in 3. predmeti, o katerih sklene narodna skupščina, 
da jih je vpisati v zapisnik. Poslanski govori se ne vpi-
«rojejo • zapisnik; vedno pa se označujejo imena govor
nikov za in zoper. 

Zapisniki narodne skugščine se objavljajo v >Služ-
nerinahc, 

§ 4 3 . " . . . „ , ; . . . 
V načelnem pretresu lahko sklene potem, ko so 

govorili vsi poslanci, ki so imeli govoriti v imemi ene 
ali druge skupine, skupščina brez diskusije, koliko sej 
je pustiti za govore drugih poslancev. V posebnem pre
tresu sme skupščina, ko sta o poedinih poglavjih od 
vsake skupine govorila po dva govornika, skleniii na 
predlog 30 poslancev, da se pretres zaključi. 

§ 45. 

Govornik sme govoriti samo o vprašanju, ki je Ija 
dnevnem redu. V svojem govoru ne sme žaliti hiti kle
vetati niti privatnega življenja nobene osebe V pretres 
jemati. Prepovedano je čitati govore, dopuščeno je pa 
uporabljati zaznamke in citate. Istotako je prepovedano 
čitati uradne ali druge listine, ki niso ali kolikor. niso 
v zvezi s predmetom, o katerem se pretresa. •: 

Spore o tem rešuje predsednik. ^, 

§ 49.' ... . : ,.•>.....,..' ; л 

Preden preide narodna skupščina na dnevni' tod, 
po potrebi pa tudi ves čas, dokler traja dëja, ji'-pV&đ-
sedništvo in vlada podajata priobčila. Nato podafajo po
slanci kratka vprašanja predsedništvu, če so jih predali 
prej predsedništvu pismeno; Potem odgovarjajo ministri 
na kratka Vprašanja, s katerimi se poelanei 'obračajo 
do njih. " . 

Na kratka vprašanja se dajo odgovori v Vsaki seji, 
razen na dan, ki je določen za interpelacije. VsV, kar 
se tiče kratkih vprašanj, sme trajati skupaj največ 
pol ure. 

Potem se preide na dnevni red. 

Predsednik narodne skupščine sme predlagati,' Če 
opazi, da v skupščinski dvorani ni zadostnega števila 
narodnih poslancev, naj se izvrši prozivanje. 

§ 53. 
Cim dobi predsedništvo vladni zakonski predlog, 

mora o tem obvestiti narodno skupščino, ki pošlje pred
log onemu stalnemu odboru, v čigar stroko spada. Na 
predlog vlade ali 10 poslancev sme ekupščina jskleniti, 
da se izvoli za proučevanje kakega zakonskega predloga 
poseben odbor. V tem drugem primeru se lahko izvrši 
izvolitev tega odbora v isti ali v prihodnji seji. Obenem 
odredi predsednik, da se vladni»predlog natisne in.raz
deli med poslance. 

§ 54. 
Ko.je poročilo odbora izdelano, obvesti predsednik 

o tem narodno skupščino in odredi, da se poročilo z 
odborskim predlogom vred natisne in razdeli med po
slance tako, kakor je določeno v § 7. tega poslovnika. 

Narodna skupščina določi dan, ko naj se' otvori pre
tres. Pretres se sme otvoriti šele potem, ko mine naj
manj 84 ur, odkar je bilo natisnjeno odborsko poročilo 
razdeljeno. 

§ 55. ; 
Ko, pride predlog na dnevni red, se o njem najpref 

otvori načelni pretres. Po izvršenem načelnem pretresu 
se glasuje, ali se predlog sprejme v načelu ali ne. 

Ce se predlog v načelu sprejme, preide skupščina 
na £reÀe*enje goedinih oddelkov ^poglavij) zakona. Ша-

\ 
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suje se po paragrafih, čim se zaključi pretres vsakega 
poedinega oddelka (poglavja) zakona. 

Ko se dovrši pretres in sprejem poslednjega oddelka 
(poglavja), se glasuje drugič in dokončno o predlogu 
v celoti (člen 72. ustave). 

/ § 56. 
' - Narodna skupščina sme, preden prestopi na končno 
glasovanje, s prostim glasovanjem vstajaje in sede, brez 
pretresa, takoj sama sklepati ali odkazati predlog od
boru, da pregleda in popravi redakcijo kakor tudi zato, 
da se spravijo v soglasje njegove izpremenjene in do
polnjene odredbe. Odbor se mora takoj sestaviti. Tako 
popravljeni predlog se priobči narodni skupščini, če so 
f»a popravki večjega pomena, se razdeli natisnjen skup
ščini pred glasovanjem1 o predlogu v celoti. O njem ne 
sme biti več nobene diskusije. 

' \ § 64. 
Čim pride poročilo o predlogu, ki je bil proglašen 

za nujnega, iz odbora, ga vroči predsednik skupščini 
.najkesneje v 24 urah tako, kakor je določeno v § 7., 
skupščina pa lahko določi, da se začni pretres takoj ali 
v prihodnji seji. 

V pretresu zakonskega predloga, ki je proglašen za 
nujnega, sme govoriti za skupine samo po en govornik za 
in po eden proti, 

§ 65. 
Nujnost se sme predlagati tudi za predlog, ki je 

odboru že odkazan. Če skupščina nujnost sprejme, se 
določi odboru rok, v katerem mora svoje poročilo izde
lati. Ko pride predlog iz odbora, se uporablja nanj § 64. 

Od nujnosti je moči odstopiti v odboru samem ali v 
narodni skupščini pred pričetkom pretresa, če to predla
ga oni, ki je nujnost zahteval. O tem sklepa odbor sam 
ali narodna skupščina brez diskusije., 

/ . . . 
. . t 

§ 72. . 
• Vsak poslanec ima pravico naslavljati na ministre 

interpelacije (člen 68. ustave). 
Interpelacije se vlagajo pismeno pri skupščinskem 

predsedniku, ki jih priobči takoj dotjčnemu ministra,' 
skupščini pa poroča o njih na prvem sestanku, ko poda 
tudi vsa ostala priobčila. Vsaka interpelacija se mora 
natisniti in razdeliti med poslance najkesneje 24 ur pred 
pretresom. " _. • 

Ministri so dolžni odgovoriti na interpelacijo v istem 
zasedanju (člen 68. ustave). 

§93. 

Sede in vstajaje se glasuje vselej, kadar ni s tem 
poslovnikom določen drugačen način glasovanja. Če je 
odborsko poročilo razdeljeno po vsebini na točke pod, 1., 
2., 3. itd., se vrši glasovanje po točkah s sedenjem in 
vstajanjem. 

O izidu glasovanja s sedenjem in vstajanjem odloča 
predsednik. Če je po njegovem mnenju izid dvomen, se 
glasuje iznova, č e je tudi drugič po njegovem mnenju 
izid dvomen, ee glasuje po imenih. 

' ' ff i l l . .; 
Nobéh poslanec ne sme izpstajati od, seĵ  narodne 

ekurjščinej Če mu ta ne dovoli dopusta. Ob izejanih nuj

nih prilikah sme predsednik narodne skupščine poslan
cem sam dajati dopust do desetih dni; tedaj mora o tem 
obvestiti narodno skupščino. 

Poslanec sme dobiti zaradi privatnega posla v enem 
zasedanju največ 15 dni dopusta z dnevnico; za čas do
pusta čez ta rok ne prejema dnevnice, razen če boluje, 
za kateri čas prejema dnevnico neglede na to, koliko 
časa traja bolovanje. Bolovanje odobruje narodna skup
ščina. Poslanec, ki ne.prihaja k skupščinskim sejam, a rj 
mu ni bil odobren dopust ali bilo odobreno bolovanje", "f 
ne dobiva dnevnice, niti mu predsednik ne sme odrediti 
njenega izplačila. 

• § 1 1 5 -
Vsak narodni poslanec sme podati ostavko na svoj 

mandat. Ostavko priobči predsednik narodni skupščini, 
ki jo odkaže verifikacijskemu odboru v nadaljnje poslo
vanje. Dokler pooblastilo ni poverjeno, ostavka ne za
držuje skupščine od preiskovanja in sklepanja, ali je 
bila volitev pravilna ali ne. 

O ostavki narodnega poslanca sklepa narodna skup
ščina brez pretresa, čim se ji priobči poročilo veTÜika-
cijskega odbora. 

§ П 9 . 
Vzdrževanje reda v notranjosti dvornice narodne 

skupščine in na njenem dvorišču nadzira izključno pred
sednik. Za to potrebno število skupščinskih stražnikov '"'! 
ter policijskih uradnikov in uslužbencev, ki ga določi •:'..-
predsednik sam, mu dà minister za notranje zadeve 
takoj v začetku zasedanja izmed policijskih organov na «' 
razpolago. >.: 

Ti stražniki nosijo posebno viden znak, ki ga pred- Ш, 
piše predsedništvo narodne skupščine in po katerem se W 
vedno ločijo od drugih policijskih uslužbencev. Tem %> 
stražnikom in uslužbencem ne smejo nobena civilna niti V 
vojaška oblastva niti kdo drugi razen predsednika na
rodne skupščine izdajati naredb, niti ne smejo ti organi 
od koga drugega sprejemati naredb, razen od predsed"- .'•"'»' 
nika narodne skupščine. '•} 

Predsednik narodne skupščine izdaja potrebne od- r ! 

redbe za vzdrževanje reda in čuvanje varnosti narodne 4 
skupščine ' V i 

§121. - •:; 

(Popravlja se zgolj tiskovna pomota v srbskohrvat- ' ' ' '% 
skem besedilu, ki ni motila slovenskega besedila, — Op. ' Ш 
ured.) ,' • 

§'128.' ' •; ••""4 

Predsednik narodne skupščine izvršuje njen pro- :-ђ 
račun. Iz proračuna se ne smejo vršiti nobeni izdatki, 
ki niso v njem določeni. Administrativni odbor, kot kon
trolno oblastvo, mora vsak mesec pregledati skupščinske '••'•"Ш 
račune in predložiti svoje poročilo narodni skupščini ' ^ 
vsakè tri mesece. .;'..'£ 

Administrativni odbor odpošilja dva svoja Člana v I 
odbor za nabave narodne skupščine. Ta odbor odreja | i 

.predsednik narodne skupščine. f vfe 
Isti odbor nabavlja tudi knjige, časopise in listé in 

vodi nadzorstvo nad knjižnico. ;& 

'. . § 1 3 *- . ' •'''.' - '\;% v f e 
Ta poslovnik' narodne skupščine se sine fepicme* . Kv; 

niti s skupščinsko resolucijo. •-.-...'-!џ'..'y>^ 
Tak predlog^oizpremembi poslovnika mora,poprej ^ ; ! s? | 

! jprouSiti poseben skupščinski o4bj&, '8àt t£»l ì Ì№ Ì !»&&Vl 'S$ 
* • v • >'tV.''i jyj 
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ročilo se mora razdeliti med poslance vsaj 24 ur pred 
sklepanjem o izpremembi poslovnika. 

0 predlogu so sklepa kakor o resoluciji, toda gla
suje se o vsakem paragrafu zvrstoma z vstajanjem in 

jem. 

XVI. POGLAVJE. 

Prehodne odredbe. 
§ 135. 

Vsak narodni poslanec mora v 15 dneh, ko stopijo 
sklenjene izpremembe in dopolnitve v moč, postopati 
po § 12., odstavku II., tega poslovnika; drugače se upo
rabijo odredbe § 12. tega poslovnika. 

V Beogradu, dne 26. februarja 1932. 

Predsednik narodne skupščine 
dir. K. Kumanudi s. r. 

" Tajnik ' — 
dr. Drag. S. Jcvremovič s. r. 

III. 
§ 12. — se glad z dopolnitvami in' izpremembami 

tako-le: 
>Senator ne sme biti: član upravnega odbora uprave 

državnih monopolov, član upravnega ali nadzorstvenega 
odbora Narodne banke, Državne hipotekarne banke, 
razredne loterije,. Privilegirane agrarne batake, ;držav-

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« ž dne 
6. marca 1932., št. 55/XXI/139. 

"»»Službeni list* št: 637/82 iz 1. 1931. 
' **•* Izprememba:»unisti«—»poništfc v slpv. bese

dilu že. izražena., .-re Op, ur» ; . < ; ' -

,259. 

Senat 
kraljevine Jugoslavije, 

sklican za dän 11. januarja 1932. na izredno zasedanje 
z ukazom z dne 28. novembra 1931. je usvojil v svoji 
X. redni seji, ki jo je imel dne 26. februarja 1932.,] 
na osnovi § 134. zakona o poslovnem redu v senatu 
to-le 

RESOLUCIJO,* 
s katero izpreminja zakon o poslovnem 
redu v senatu z dne 3. decembra 1931.,** 
tako-le: 

I. 
§ 6 . - - Prvi odstavek se dopolnjuje z besedo: 

podpredsednika«, tako da se ves odstavek glasi: »Veri*-
fikacijski odbor, si izvoli predsednika, podpredsednika, 
tajnika.in enega ali več poročevalcev«.. 

nih brodarskih društev, državnih tvorhic sladkorja in 
vseh drugih podjetij in družb, ki so državna lastnina aH 
pri katerih je država delničar z najmanj 5e/§ glavnice 
ali katerim daje podporo. Istotako ne sme senator, biti 
član upravnega ali nadzorstvenega odbora onih delni
ških družb in podjetij, ki imajo rudniške pravice ali 
ugodnosti ali ki vobče imajo poslovne pogodbo z državo 
ali ki imajo posebne in izjemne ugodnosti po specialnih 
zakonih. 

Senator niora izročiti, 'če ni sam podal ostavke na 
članstvo v odboru omenjenih naprav, svoj primer v me
secu dni od izvršene verifikacije mandata ali «d dne, 
: ko je. postal član dotičnega odbora, po predsedništvu 
senata verifikacijskemu odboru, ki mora takoj, podatke 
za sklepanje pribaviti in sklepati. Če senator tega v 
odrejenem roku ne stori, ga verifikacijski odbor, čim 
izve za tak primer ali se mu primer naznani, pozove, 
naj se v 8 dneh izjavi; drugače smatra, da je senator 
podal ostavko na svoj senatorski mandat; stori o tem 
sklep in ga priobči senatu. .*'•.••• 

Svoje sklepe priobčuje verifikacijski, odbor senatu 
in ta sklepa o njih brez pretresa v prvi seji-s"'poimen
skim glasovanjem«. -.*.••-•-• -•• • -v 

IV. 

§ 13. — se v tretjem odstavku izpréminjà in-'naj se 
glasi tako-le: • . . , 

Namesto besed »kandidat, ki je po letih najstarejši« 
stopijo besede: »kandidat,-ki je po letih starejši«. 

Poslednji stavek istega odstavka se izpremin ja in 
se glasi : 

»Ob volitvah vseh, senatskih poslovàlcev se sme 
glasovati tudi istočasno s posebnimi listami.« ..'. 

• § 17. r- Tretji Gdstóvek sé izpfè'mlnja in 'äÄ glasi: 
»Stalni odbori se volijo ob pričetkii vsakega red

nega zasedanja. Posebni odbori trajajo, dokler ne dovrše 
posla.« 

•VI. 7' 
§ 19. — sé dopolnjuje in se glast: "~~ 

''»Finančni odbor ima 15 članov, pstali slalni od
bori imajo po' 11 Članov, posebni odbori pa ; kolikor 
jim jih senat določi. 

Za stalne in4 posebne odbore se izvoli obenem enako 
število namestnikov, ki imajo iste pravice kakor. Člani, 
kadar .jih''nadomeščajo.« 

VH. 

§ 20. —-, četrti odstavek se izpremlnja in se gîasî: 
»Senat lahko določi, če smatra to za. potrebno, brez 

diskusije rok, do katerega mòra odbor- podati poročilo. 
Če odbor tega ne stori, razen če nrà je rok podaljšan, 
lahkp-izvoii senat nov odbor.« > . 

Peti ̂ odstavek še izprteminja' in se glasi: ; : '• -:': • 
»Odbor je sklepčen, če je prisotna ena-' trétjitìa nje

govih članov. Polno vel javno se sklepa z večino ̂  prisotnih 
članov odbora; če pa so glasovi razdeljeni, s e t o v od-
borskem poročilu, ugotovi in predlog, o katerem se je 
glasovalo, se predloži senatu v r.^siiey. 

' ^ § ,20v — se doääja sedmf, òclstavek, ki se 'gUišfc 
dolžnos t CÏana odbora je, da'prihaja redno k set 

jam ali da obvesti ò svojem neprmodu'predsednika.od
bora!/M jtožove namestnika z njegove listo.« * 
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Vili. 
• § 21- — se izpreminja in dopolnjuje tako-le: 

V tretjem odstavku morajo biti namesto besed >o 
katerem se sklepa v odboru« besede: »o katerem se 
je sklepalo v odboru«. 

V četrtem odstavku stopijo namesto besed »naj-
kesneje v petih dneh« besede: »najkesneje v 24 urah.« 

§ 26. — • Drugemu odstavku se dodaja na koncu: 
. . »V skupnih sejah senat in narodna skupščina raz

pravljata lahko tudi o adresi na prostorni govor kot o 
celoti.« , • 
- X. 

§ 29. — Prvi odstavek: namesto >Ce to zahteva pred
sednik senata« se mora glasiti: »če to predlaga pred
sednik senata«. 
'•''•'' Drugi odstavek: namesto »Ce je zahteval tajnost 
predsednik senata ali jo je zahtevalo deset senatorjev,« 
se mora glasiti: »Ce je predlagal tajnost predsednik 
senata ali jo je predlagalo deset senatorjev« 

XI. 
§ 31. — Prvi odstavek se dopolnjuje: 
Za besedami >ob koncu seje 'brez pretresa« se vstav

lja nov stavek, ki se glasi: >Senat lahko odstavi na 
predlog vlade ali predsednika senata poedine točke 
x dnevnega reda«. 

XII. 
V § 32. — se dodaja tretji odstavek: 
»Zapisniki senata se objavljajo v »Službenih no-

vinah.« 
XIII 

§ 43. — Namesto >.'..sklene potem, ...skupine, 
senat brez diskusije,...« se mora glasiti: >... lahko 
sklene potem,... skupine,' senat brez diskusije,...«. 

XIV. 
§ 45. — Prvi odstavek se dopolnjuje in se glasi: 
> Govornik sme govoriti samo o vprašanju, ki je na 

dnevnem. redu. V svojem govoru ne sme ialiti niti kle
vetati niti privatnega življenja nobene osebe v pretres 
spravljati.« 
, Drugi odstavek* se dopolnjuje in se glasi: 

»Prepovedano je Čitati govore, dopuščeno je pa 
uporabljati zaznamke in citate. Istotako je tudi prepo
vedano čitati uradne itd.« 

XV. 
§ 49. — Prvi odstavek: 
Kamesto »Preden preide senat na dnevni red, mu 

predsednik in vlada...« se mora glasiti: »Preden preide 
senat na dnevni red, po potrebi pa tudi ves Cas, dokler 
senatska seja traja, mu predsedništvo in vlada...«' 

XVL 
§ 50. — se črta to se glasi novi g 80.; 
»Predsednik senata- sme predlagati, 8e opasf, da v 

senatski dvorani ni zadostnega Števila senatorjev, naj se 
izvrši 1>гЧииуапје.« 

' • • • • - • — ' — ^ - " ' • ' 

* Prav: Drugi stavek.-—» Op. ur. 

XVII. 
§ 53. — Za besedami »V tem drugem primeru« je 

namesto besed »je postaviti«, postaviti besede: »se lahko 
izvrši« in se za besedami »izvolitev tega odbora« na
mesto ostalega stavka dodaja: »v isti ali pa v prihodnji 
seji.« 

XVIIÏ. 

§ 54. — Prvi odstavek: 
Na koncu za besedami: » . . . razdeli med senatorje« 

je dodati: »tako, kakor je to določeno v § 7. tega zakona.« 
Drugi odstavek naj se glasi: 

- »Senat določi dan, ko naj se otvori pretres. Pre
tres se sme otvoriti šele potem, ko mine najmanj 24 ur, 
odkar je bilo natisnjeno odborsko poročilo razdeljeno.« 

XIX. 

§ 55. — Drugi odstavek: 
»Na koncu je dodati v podaljšanju stavka: »čim se 

zaključi pretres vsakega poedinega oddelka (poglavja) 
zakona.« 

XX. 

§ 56. — Za besedami »s prostim glasovanjem« se 
dodaja: »vstajaje in sede.« 

Za besedami »brez pretresa« se dodaja: »takoj sam 
skleniti ali«. 

Za besedami »njegove izpremenjene in dopolnjene 
odredbe« se dodaja: »Za to opravilo se mora odbor takoj 
sestati.« 

Za besedami »Tako popravljeni predlog se« se do
daja »priobči senatu, če so pa popravki večjega po
mena, se razdeli natisnjen ...« 

XXI. -

§ 64. — Prvi odstavek se izpreminja in se glasi: 
»Cim pride poročilo o predlogu, ki je bil progla

šen za nujnega, iz odbora, ga vroči predsednik senatu 
najkesneje v 24 urah tako, kakor je določeno v § 74 
senat pa lahko določi, da se začni pretres takoj v: pri* 
hodnji seji.* 

XXII. 

§ 65. — Dodaja se drugi odstavek, ki se glasi: 
»Od nujnosti je moči odstopiti v odboru «ainem ali 

v, senatu pred pričetkom pretresa, če to predlaga oni, 
ki je nujnost zahteval. 0 tem sklepa odbor sam ali senat 
brez diskusije.« 

XXIII. 
§ 72. — Drugi odstavek: ; 

Poslednji stavek se izpreminja In «e glasi: »Vsaka 
interpelacija se mora natisniti in razdeliti med senator
je najmanj 24. pred pretresom.« 

XXIV. -

V § 93. — ee dodaja prvemu odstavku: 
»Ce je odborsko poročilo razdeljeno po vsebini ne 

točke pod 1., 2., 3. itd., se vrši glasovanje po točkah f 
sedenjem in vstajanjem.« 

XXV. 

g Iti. — Drogi odstavek: 
Prvi stavek se izgreminja in se glaefc 

l-M 
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>Senator sme dobiti zaradi privatnega posla v enem 
zasedanju največ 15 dni dopusta z dnevnico...« 

XXVI. 
§ 115. — Dodaja se drugi odstavek, ki se glasi: 
»0 ostavki senatorja sklepa senat brez pretresa, čim 

se mu priobči poročilo verifikacijskega odbora.« 

XXVII. 
§ 119. — Prvi odstavek: 
Za besedami »Za to potrebno število stražnikov« 

se dodaja: »ter policijskih uradnikov in uslužbencev«; 
na koncu odstavka pa se postavljajo namesto >iz orož-
ništva« besede: »izmed policijskih organov«. 

Drugemu odstavku se dodaja na koncu: »ali od one
ga, ki ga predsednik senata za to odredi«. 

Tretji novi odstavek se glasi:. 
»Predsednik senata izdaja potrebne odredbe za vzdr

ževanje reda in čuvanje varnosti senata.« 

XXVIII* 

XXIX. 

§ 134 — V drugem odstavku Je namesto besedi 
»vsaj pet dni pred sklepanjem« postaviti besede: »naj
manj 24 ur pred sklepanjem«. ' 

Dodaja se tretji odstavek: 
»0 predlogu se sklepa kakor o resoluciji, toda gla

suje se o vsakem paragrafu zvrstoma z vstajanjem in 
sedenjem.« 

XXX. 

XVI. POGLAVJE. 
§ 13S. — »Vsak senator mora v 15 dneh, ko stopijo 

sklenjene izpremembe in dopolnitve v moč, postopati 
po § 12. tega poslovnika; drugače se uporabijo odredbe 
§ 12. tega poslovnika.« 

1 Predsednik senata 
dr. A. Pavelié s. f. 

Tajnik 
M. Popović s. r. ' 

Uredbe osrednje vlade. 

2 6 0 . • . *• ' 

Na osnovi § Г4. zakona o uradnikih predpisujem ta-le 

pravila 
o opravljanju državnega strokovnega 
izpita x stroki kontrole mer in drago

cenih kovin.** 
Člen 1. 

Uradniški pripravnika osrednje uprave za mere in 
dragocene kovine in oddelkov kontrole mer smejo biti 

* V slov. besedilu (§ 121.) že upoštevano. — Op, ur. 
** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

Ф marca 1952., Д , бЗ/ХХД/Ш, 

postavljeni na uradniško službeno' mesto samo, če poleg 
tega, da izpolnjujejo ostale pogoje, opravijo državni stro
kovni izpit, predpisan s temi pravili. ' , 

Člen 2. 

Pripravnik mora upoznati vse grane svoje stroke in 
vee posle konceptnega, odnosno pisarniškega uradnika in 
mora dokazati izobrazbo za opravljanje vseh teh poslov. 

Člen 3. 

Državni strokovni izpit se opravlja po tem, kakršno 
šolsko izobrazbo kandidat ima in kakršne funkcije vrši* 

Člen 4. 

Pripravniki s fakultetno aH tej enako strokovno iz
obrazbo opravljajo državni strokovni izpit po svojih po
sebnih funkcijah, ki jih vrše iz inženjerako-tehniške ali 
kemijske skupine. 

člen 5. 

Izpit iz inženjereko-tehniške in kemijske skupine je 
sestavljen iz dveh delov: občega in posebnega. 

A. Obči del obsega samo pozitivno zakonodajstvo, 
in sicer: , ' 

1. ustavo kraljevine Jugoslavije; 
2. zakon o uradnikih, uredbo o organizaciji ministr

stva za trgovino in industrijo, zakon o' ureditvi vrhovne 
državne uprave, uredbo o razdelitvi na oddelke pfedsed-
ništva ministrskega sveta in ministrstev, zakon o nazivu 
in razdelitvi kraljevine na upravna območja, zakon o 
notranji upravi, zakon o banski upravi, zakon o občem 
upravnem postopku e izpremembami in dopolnîtvaaal 
in poslovnikom za obča upravna oblast va; 

3. zakon o državnem računovodstvu, zakon o taksah 
in pravilnik o njegovem izvrševanju glede na uporabo V 
stroki, zakon o glavni kontroli; 

4. zakon o osrednji tipravi za mere in dragocene ko
vine, zakon o merah, njih rabi v javnem prometu in nad-' 
zorstvu nad njimi z izpremembami in dopolnitvami, za
kon o kontroliranju čistine izdelkov iz zlata, srebra in 
platine z izpremembami in dopolnitvami in zakon o ure
ditvi službe kontroliranja meril in dragocenih kovin pri 
občih upravnih oblastvih z vsemi uredbami, pravilniki 
itd., izdanimi za izvrševanje teh zakonov. 

B. Posebni del obsega te-le predmete: 
1. Iz iriženjersko-tehničn.e skupine (strojni in elektro-

strojni inžehjerji): 
a) obče znanje iz verjetnostnega računa in računa 

o izravnavi glede na uporabo v metrologiji, dalje iz prak
tične metrologie in areometrije, teorije električnih pri
prav za merjenje in tokomerov; , 

b) tehniška svojstva (kemijska m fizikalna) drago
cenih kovin in njih zlitin, kovin in.zlitin za izdelovanje 
meril; 

c) poznanje izdelkov iz dragocenih kovin; 
č) postopanje pri pregledovanju in, žigosanju meril 

in merilnih priprav in pri preizkušanju in žigosanja 
izdelkov iz dragocenih kovin. , 

d) uporabljanje in. poznanje priprav in pribora za 
pregledovanje meril in merilnih priprav in za preizkuša
nje izdelkov iz dragocenih kovin. 

2t Iz kemijske skugine (inženjerji keinije in kotniki}: 
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a) obče znanje iz metalurgije in elektrometalurgije 
dragocenih' kovin in onih, ki se z njimi največ spa0ajo 
(Cu, Ni, Zn in Ai); 

b) načelna pravila kakovostne in kolikostne ana
lize zgoraj omenjenih kovin; ^ 

c) načelna pravila elektrolize in njena uporaba pri 
dragocenih kovinah; 

č) poznanje izdelkov iz dragocenih kovin; 
d) osnove praktične metrologije, areometrije; 
e) postopanje pri preizkušanju in žigosanju izdelkov 

iz dragocenih kovin in pri pregledovanju in žigosanju 
meril in merilnih priprav; 

f) uporabljanje in poznanje priprav in pribora za 
preizkušanje izdelkov iz dragocenih kovin in za pregle
dovanje meril in merilnih priprav. 

Člen 6. . 
Pripravniki s popolno .srednješolsko ali tej enako 

strokovno šolsko izobrazbo (kontrolorji mer) opravljajo 
državni strokovni izpit iz teh-le predmetov, ki so: 

1. ustava kraljevine Jugoslavije; 
2. obče odredbe o organizaciji državne uprave, za

kon o ureditvi vrhovne državne uprave, uredba o raz
delitvi na oddelke predsedništva ministrskega sveta in 
ministrstev, zakon o nazivu in razdelitvi kraljevine na 
upravna območja, zakon o notranji upravi, zakon o ban
ski upravi, važnejše.odredbe zakona o uradnikih, uredba 
o organizaciji ministrstva za trgovino in industrijo, zakon 
p občem upravnem postopku z izpremembami in dopol
nitvami in poslovnik za obča upravna oblastva; 

i 3. zakon o državnem računovodstvu (odredbe o pro
računu in o državnih n a b a v a h v poglavitnih potezah), za
kon Or taksah in pravilnik o i njegovem izvrševanju glede 
na uporabo v stroki, zakon o glavni kontroli; 

4. zakon o osrednji upravi za mere in dragocene ko
vine, zakon o merah, njih, rabi v javnem prometu in nad
zorstvu .nad njimi;z izpremembami in dopolnitvami, za
kon o kontroliranju čistine izdelkov iz zlata, srebra .in 
platine z izpremembami in dopolnitvami in zakon o ure
ditvi službe kontroliranja meril in dragocenih kovin pri 
ohčih upravnih oblastvih z vsemi uredbami, pravilniki 
itd., izdanimi za izvrševanje teh zakonov; 

5. glede na posebno uporabo y območju meril in drà-
gpcenih kovin poznanje: ^ ••••'•> 

" a) mehanike, rizike in kemije; 
b) praktične metrologije in metalurgije; . 
c) tokomerov in njih, preizkušanja; 
6. poznanje izdelkov iz dragocenih kovin; 
7." postopanje p r i pregledovanju in,žigosanju meril 

in merilnih priprav in pr i preizkušanju in žigosanju iz
delkov iz dragocenih kovin; 

' " •'& u p o r a b janje in poznanje priprav, in pribora za 
pregledovanje meril in merilnih priprav in za preskuša
nje izdelkov iz dragocenih kovini 

Člen 7. 
Pripravniki z'nepopolno1 srednješolsko ali tej enako 

strokovno šolsko i z o b m b o (Čigosači in -arhivski uradni
k i ! opravljajo izpit po svojih posebnih funkcijah, ki jih 
vrše, in sicer za žigosača ali za arhivskega Wadnika. ' 

Izpit je sestavljen iz dveh delov: občega in poseb
nega. '•:'• •'... ,' • ' '•'• - ; ,. ",':•' 

A. Obet del obsegar obče' odredbe o org&Bizâcm 
državne .ЏШЏ^ТШ^У^ e Л^ШМ$ШШЕЕШ Њ 

Љ. kos 

trgovino in industrijo; osnovne odredbe zakona o osrednji 
upravi za mere in dragocene kovine, zakona o meran,, 
njih rabi v javnem prometu in nadzorstvu nad njimi, 
zakona o kontroliranju čistine izdelkov iz zlata, srebra 
in platine in zakona o ureditvi službe kontroliranja me
ril in dragocenih kovin pri občili upravnih oblastvih z 
uredbami in pravilniki, izdanimi za njih izvrševanje; .JO-
glavitnejši predpisi zakona o taksah m pravilnika o nje
govem izvrševanju glede na uporabo v stroki, poglavitne 
odredbe zakona o uradnikih; temeljito poznanje vseh 
arhivskih poslov. 

B. Posebni del obsega te-le predmete: 
1. za žigosače kovin in sodov: obče znanje iz račun

stva, geometrije, fizike in kemije glede na uporabo pri 
merjenju in žigosanju sodov, preizkušanje Čistine izdelkov 
iz dragocenih kovin, uporabljanje in poznanje priprav in 
pribora za pregled in žigosanje sodov, steklenic, posod 
in dragocenih kovin in poznanje postopanja pri njih pre
izkušanju in žigosanju; 

2. za žigosače tokomerov: obče znanje iz računstva, 
geometrije, fizike in kemije glede na uporabo spri pre
izkušanju električnih aparatov in tokomerov, poznanje 
konstrukcij tokomerov in njih preizkušanja, poznanje in 
uporaba priprav za električne meritve ob preizkušanju 
tokomerov. •'-' 

Člen 8. 
Izpit za pripravnike,-označene v členih 4., 6.,' in. 7. 

teh pravil, je pismen in usten, razen za arhivske priprav
nike (člen 7.), ki opravljajo samo ustni izpit. . _' 

Ustni izpit sme opravljati kandidat samó/-Če je 
opravil pismeni izpit. 

. člen, 9. 
Pismeni izpit obstoji v rešitvi in izdelavi praktičnih 

primerov iz gradiva, določenega za izpit e temi pravili. 
' -Naloge odreja predsednik izpraševalce komisije.épo-r 

razumno s člani komisije. 
Naloge se dajejo jkandidatu na dan, določen za izde- -

lovaaije pismenega izpita. 
Pismeni izpit je tajen. Njegovo trajanje odreja pred

sednik komisije, toda tako, da določeni Čas ne sme "biti 
krajši od 6 ur. Kandidati smejo uporabljati knjige, ki 
jih komisija določi. Nadzorstvo nad pismenim izpitom 
vrši en član,komisije. . ..*.•. e •-••»• 

' Usfjii/izpit je 'javen .ih še* 'opravljaj'ob >ehe№ izmed 
naslednjih dni po opravljenem pismenem izpitu. Dan 
ustnega izpita določi predsednik komisije. 

ČJen^O. 

Pravico, opravljati ustni izpit, pridobi vsak kandidat 
pripravnik po zvršetku .drugega leta pripravljalne službe. 

••••* •'• ,'•,•• .• ' r Č l e n H . ' . - ' - . ' " ; ' . r . " ' • ' • ' ' • • ' : ! : 

. č e pripravnik pismenega izpita ne opravi, s e n e prU -: 
pusti k ustnemu izp i tu in se œnsptravda izpita ni opravil. 

' Ce pripravnik od "izpita odstopi potem, ko je že dobil 
.dovolitev ga opravljati, s é smatra, da izpita ni Opravil. 

. . ' ' - , , \ \ - ' / r . é t t a ' . 1 2 i . - • • .' .: ; • ; • • ' •=" ••'• . • • • • ' : • ' - ; ' 

' >. PripravnakV-emie-opravljati d r&vM/^roEovnï fepîf/; 
^največ trjkiatv Med, vsakim' iapitoni mora biii :najûiani, j 
šest mesecev ргШ1еДкд. ;.:•<" ...v.'1: i-:,.\i':>. y-r^-i •-• '*•• 
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Pripravnik, ki strokovnega izpita do dovršenega pe
tega leta pripravljalne službe ne opravi ali ki ga pred 
tein rokom tudi tretjič ne opravi, se. odpusti iz priprav
ljalne službe osrednje uprave za mere-, odnosno oddelka-
kontrole mer. 

Člen IS 
Pripravniku, ki prestopi v službo osrednje uprave za 

mere, odnosno oddelka kontrole mer iz drugega resorta, 
odnosno iz dPuge stroke, se šteje čas, ki ga je prebil v 
tem resortu, odnosno stroki, v rok pripravljalne službe; 
vendar izpita ne.more opravljati prej nego prebije leto, 
dni v službi osrednje uprave za mere, odnosno oddelka 
kontrole mer. S tem letom vred pa se ne sme prekora
čiti., skrajni rok 6 let pripravljalne službe. 

Člen 14. 
Rokova za izpit sta maj in november. 
Izpiti se opravljajo pri osrednji upravi za mere, od

nosno pri pristojni banski upravi pred komisijo, ki jo 
določa minister za trgovino' in industrijo, odnosno pri
stojni ban. • 

;.Pripravniki, navedeni v členih 4. in 6. teh pravil, 
opravljajo izpit pri osrednji upravi za mere v Beogradu, 
neglede na njih službeni kraj; pripravniki po členu 7. 
teh pravil opravljajo izpit pred komisijo, pristojno «a 
področje, na katerem služijo na dan,' ko vlože prošnjo za 
pripustitev k izpitu. .! ; j 

'' K izpitu pripravnikov, •tfavederiihiy členu 7. teh pra-
vî - pošilja osrednja uprava za mere svojega odposlanca, 
ki sodeluje pri izpraševanju kandidatov. Zbog tega mora 
banska uprava, osrednjo upravo pravočasno obvestiti o 
dnevu, ko se taki izpiti opravljajo, 

• •'/.".; Člen 15.;-. . ;; ', . •• "_ ;• r; ,\'V"" 
•'.\- člane komisije'in zapisnikarja postavlja minister za 
trgovino in industrijo ž odlokom za vsako leto naprej in 
se' njih imenovanje'objavlja v >Službenih novinah«, od
nosno v službenem listu banske uprave. 

Člen 16. 
tzpraševalno komisijo sestavljajo: 
a) za pripravnike iz ia^enjersko-tehniške In kemija 

ske skupine eden izmed najstarejših uradnikov osrednje 
uprave za mereven višji uradnik: ministrstva za .trgovino 
im industrijo ih en inženjer iz. stroke, k i ji. kandidat pri-
р Ш ; ° . ' ' ' " • " . . • ' • / . ' , . . •'."'{•'. ! '••••<• -< . '••• : . . : ' i i . . ' 

b) za pripravnike iz člena 6. teh pravil dva izmed 
najstarejših, uradnikov osrednje uprave za mere in en 
višji uradnik miinistròtVa jža Ш$Шаа Чд mdustïijo. 

V komisijo pri, banskih upravah, spadajo tudi urad
niki stroke, u katere ^ ^ 
'"•'•' "Minister postavlja z istim, odlokom za. isto časovno 
dobo tudi enega.člana namestnika višjemu uradniku mi-
jsfetrstva-trgovine Ш industrije v koinisiji pod à) in b). 
fo enega člana namestnika za inžeujarja v koi&isijVpod 
b), istotako tudi ••'Wptòo&iàxfa. dA njegovega; namestnika, 
ki'morata;biti- stalna, u/adnika s šolsko; da&ràzbo;ome
njeno,, v^Clen^ 4.,teh;pr;ayiL : i i V . - , ^ ' ^ ' " 

' . , ' . ; : . ' ï ^ - •'••-.'•• : - > V = • ' • • _ - : h . i - : \ : • " -j- Ч У . ' - ' -• ••'••••': 

'•• " Glsntfc-y, j . ; . : ;vf-;'-':-= ••'•;! 

tipr'àVé" za' rneVe in.• dmgtoénVkovf£e| pongano, banske 

-Člen 18. 
Najstarejši Član komisije je njen predsednik. 
Predsednik vodi poslovanje komisije. 
Zapisnikarju je dolžnost, da' vodi zapisnik komisije 

in dav opravlja vse administrativne posle ob opravljanju 
izpita. 

Oani komisijo, ki so s kandidatom v dokazanem ne
prijateljstvu ali v sorodstvu v premi črti.ali. v stranski 
črti do vštete četrte stopnje, v razmerju moža ali žene 
ali v svaštvu do vštete druge stopnje, ne.moreio sodelo
vati kot izpfaševatelji. ' 

• č l e n 1 9 . •• • ••• ••••> 

. i ' . • 

Prošnjo za opravljanje državnega strokovnega izpita 
mora pcflr.ti pripravnik po svojem neposrednem starešini 
ministrstvu za trgovino in industrijo, osrednji upravi za 
mere, odnosno banski upravi. 

V prošnji -morana v'osti vpripravmk, podatke ò 'letih 
državne službe in iz katere predpisaiutì "èkupià hoge 
opravljati izpit. Ni predlog starešine, ki mora prošnjo 
najkesnëjè v 15 diieh predložiti', izda ministrstvo,odnosno 
ban odlok o pravici pripravnika, opravljati izpit;,' '' 

Člen 20. . .-,.-
O dnevu, določenem zà oporavljanje izpita, se obvesti 

pripravnik po neposrednem starešini. » 
Izpiti se opravljaj*© med;tirami pisarniškega dela, pa 

tudi potem,, če to potreba zahteva/ 

:.,.. .;. . , CleQ 21. 

seboj zapisnik v posebni knjigi;: vanjo Se vpisu je,\poieg 
Ostalih potrebnih' podatkov- sklepa Tcomišije: e tèni ali je 
kandidat opràvU izpit ali ga'Tiï Opravil. ' • '-""' 

Vpisnik podpihujejo predsednik, vsi člani in zapis
nikar komisije. '•.-. 

Ocene o pokazanom uspehu kandidatovem so: 
1. opravil soglasno, 2. opravil, 3. ni opravil. 

•.<-.-, člen 22^ 
Izid агрШ' 'se priobči Kandidatu takoj in nato pošlje 

predsednik komisije zapisnik o poslovanju komisije z 
ostalimi.spisi vred upravmlra'osrednje uprave za niere, 
kd obyesÜ obči' oddelek ministrstva za trgovino in indu
strijo!- "' '" - '•''•' :'"r:':-: . • : . . . >-

če še opravlja izpit pri banski upravi," Je vročiti za
pisnik-o ^poslovanju komisije è spia-vi^ed občemu od
delku banàke upfrave.v, -

•••' - l"- -Člen 23. 
Če Je pripravnik izpit opravil, vpiše obči oddelek 

sklep komisije v.usrlužbeneki list in personalno knjigo, 
oboj. oddelek pri banskih upravah pa obvesti o tem mi-

i Diefeistvoi-^ fego(vino-in m^ upravo za 
mero. j 

: Osreanîa; «prava za mere, odnosno banaka uprava 
izda k^Odidajtu na, iahtevo. potrdilo o uspehu izpite brez 
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Člen 24 

Pripravniki, ki so opravili državni «strokovni izpit 
v drugem resortu, so oproščeni izpita iz onih predmetov, 
ki spadajo v izpitni program (členi 5., 6. in 7,.), ki pa so 
jih že opravili v drugem resortu... 

Člen 25. 
Osebe z nižjo' šolsko izobrazbo ne morejo napredo

vati če pridobe naknadno višjo šolsko izobrazbo, v višje 
položajne skupine in zvanja, vezana s pridobljeno višjo 
šolsko izobrazbo, dokler ne opravijo po tukaj predpisa
nih pravilih državnega strokovnega izpita, ki se zahteva 
za skupine in zvanja (členi 4., 5., 6. in 7.), vezane s to 
višjo izobrazbo. 

Člen 26. . ' . : 

Kdor prestopi iz druge stroke civilne'-državne služ
be ali iz druge državne službe ali iz. samoupravne službe 
v službo osrednje uprave za, mere in, dragocene, kovine 
ali oddelka-kontrole mer, mora.mima izpolnitve ostalih 
pogojev opraviti pred prestopom predpisani državni stro
kovni izpit 

Minister za trgovino in industrijo lahko oprosti oprav
ljanja tega izpita osebo, ki prestopi v četrto ali višjo 
položajno skupino. -

, •• Člen, 27, ..... .;.:-

Za pripravnike s fakultetno ali tej enako strokovno 
izobrazbo, ki opravijo državni1 strokovni izpit? po. členu 
5., se smatra, da so opravili tudi strokovni izpit po členu 
6. teb, pravil. 

Člen'28. " ' ; ': ' ; ; '" 

Za pripravo in opravljanje Jzpita se >«die odobrili 
pripravnikom iz člena 4. enomesečno cdsotstvo. , . 

č l e n 2 9 . ••;!•:-•:•••• 

Za honorar predsedniku, članom komisije in zapisni
karju plačajo vsakem« 

kandidati po členu 4. po 100 dinarjev, 
kandidati po členu 6. po 80 dinarjev, 

,ч kandidati po členu 7. po. 50 dinarjev.. 

Člen 30. ' ' -

Ta pravila stopijo v moč, "ko se razglase v »Službe
nih novinah«. 

.Y Beogradu, dne 4. marca' 1932.; i t 1671/932. . 
Minister za trgovino in 

* ' industrijo 
• dr. Albert Kramer s. r. 

261. 

ки. J ••" 

Na osnovi § 1. zakona o univerzah in člena 214. 
obče univerzitetne uredbe predpisujem te-le 

izpremembe in dopolnitve 
pravilnika dijaškega doma kralja Aleksan

dra I. v Beogradu, , 
P. br. 1350 z dne 16. januarja 1932., objavljenega v »Služ

benih novinah« dne 18. januarja 1932.* 

Člen 1. 
V členu 5. se v tretjem odstavku za besedami 

»upravnega odbora doma« nadomešča beseda-»postavlja« 
z besedama: »lahko postavlja«. 

Člen 2. 

Na koncu člena 11. se za zaključno piko dodaja nov 
stavek, ki se glasi: »Le izjemoma se smejo sprejemati 
učenci z jako dobrim in dobrim uspehom, o čemer odloča 
na predlog upravnega odbora minister: za prosveto.« . v 

Člen 3. . . ' . ' . . - • . 

V členu 13. se v tretji vrsti od, zadaj za. besedami 
»starejših od 24 let« črtajo pika in besede.: »ki pa nima
jo več ko 25 polnih let starosti.« , ,'.'..;. 

;. člen 4. . , :. .',..• , 

Te izpremembe in dopolnitve dobijo' obvezno moc, 
ko se objavijo v »Službenih novinah«. 

V Beogradu, dne 7. marca 1932.; P. br; 7285. 

Minister za prosvétò' . " 
dr. Drag. S. Kojić s. r. 

O ! .VI-: L-

262. 

Na osnovi § 19. zakona o podaljšavi veljavnosti od
redb dosedanjih finančnih zakonov in zakonov o pro
računskih dvanajstinah predpisujem te-le 

izpremembe pravilnika 
o cenzuri filmov.** 

' : ; ' " ' Člen 1. \ 
V členu 3. pravilnika*** je za besedo »pravilni« in. 

piko črtati vse do konca člena 3. in nadomestiti- z bese»:. 
dami: »Glede pisave so napisi in besedila lahko izpisani 
v cirilici ali latinici.« ."...,, 

•• ••'••#'" 

•* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z^'ditë1 

18. marca 1932., št. 63/XXV/163. — Pravilnik gl. »Službe
ni list« št. 121/9 iz i. 1932. .':•••• 

** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z rdnè * 
23. marca. 1932., š t 67/XXVII/187. 

*** »Službeni Iteu. š t 216/19 izjßta 1932. :'/' 
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Člen 2. 

Ta izprememba stopi v veljavo, ko se objavi v služ
benih novinah«, obvezno moč pa dobi, ko' 30 dobi pravil
nik o cenzuri filmov. 

V Beogradu, dne 7. marca 1932.; P. br. 7286. 
Minister za prosveto 

dr. Drag. S. Kojié s. r. 

! 

Banove uredbe. 

Razglas 
glede postopanja pri vlaganju prošenj 
za dovoljenje zaposlovanja inozemcev. 

Radi enotnega postopanja pri vlaganju prošenj za do
voljenje zaposlovanja inozemcev po določilih § 103. zako
na o zaščiti delavcev ter pravilnika o zaposlovanju ino
zemcev določa kraljevska banska uprava, da se morajo 
prošnje za dovoljenje zaposlovanja inozemcev in za po
daljšanje takih dovoljenj vlagati za vsakega inozemca po
sebej pri kraljevski banski upravi Dravske banovine v 
Ljubljani, na posebnih obrazcih, ki so na razpolago pri 
vseh sreskih načelstvih, pri upravi policije v Ljubljani in 
pri predstojništvih mestnih policij v Mariboru in Celju. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 23. marca 1932. 
Po pooblastilu bana 

načelnik oddelka za soc. politiko 
in narodno zdravje: 

dr. Dolšak s. r. 

364. 

III. No. 351/1. 
Razglas 

o priznavanju prispevkov pri izbolj
šanju travnikov in pašnikov. ' 

1. Prošnje se vlagajo od 15. maja do 1. februarja 
naslednjega leta. 

2. PtoSnje morejo vlagati' za svoje Slane kmetijske 
organizacije ali pa občine za svoje občane. Prošnje posa
meznikov se ne upoštevajo. 

S. Prošnje morajo vsebovati sledeče podatke: 
a) ime in točni naslov prosilca (tudi pošta in žel. 

postaja); 
b) velikost, nadmorska višina in lega parcele, ki se 

hoïe izboljšati. Kakovost in vlažnost tal te parcele; 
čl kdaj je bila parcela zadnjič gnojena in kako; 

č) kaj je namen izboljšanja (stalni ali menjalni 
travnik, pašnik); 

d) število, velike živine, ki jo redi prosilec. 
4. Prispevki se priznavajo za potrebno seme, za 

umetna gnojila pri izboljšanju travnikov in za stroje, 
potrebne pri tem. 

5. Prošnja mora vsebovati sledeče obveze: 
a) da se bo ravnal prosilec točno po strokovnih 

navodilih ; 
b) da bo odgovarjal prosilec na vsa vprašanja kra

ljevske banske uprave. 
6. Prošnje 'je vlagati pri pristojnem sreskem na-

čelstvu. 
y • -

/ 
III. No. 351/1. 

Navodila, 
po katerih se priznavajo prispevki pri izbolj

šanju travnikov in pašnikov. 

s!-
Prispevki za izboljšanje travnikov in pašnikov se 

priznavajo v okviru razpoložljivih sredstev v banovin-
skem proračunu po pogojih teh navodil. 

§2. 
Kraljevska banska uprava objavi praviloma vsako 

leto do najkesneje 30. aprila vsem sreskim načelstvom 
višino kredita, ki bo predvidoma na razpolago zà posa
mezne sreze. S tem razpisom sporoči kraljevska banska 
uprava tudi rok za predložitev prošenj. 

V posameznih vaseh bo kraljevska banska uprava 
subvencionirala nakup le tolikih strojev, kolikor je to 
potrebno,.da se jih more v redu posluževati več kme
tovalcev. 

• v § 3. 
Prošnje se vlagajo načelno rsako leto od 15. maja 

do ' 1. februarja naslednjega leta. Izven tega termina 
vložene prošnje zavračajo že sréska načelstva sama z 
opozorilom, da jih je mogoče v prihodnjem letu obnoviti. 

§ 4 

Prošnje morejo vlagati za svoje člane samo kmetij
ske organizacije (zadruge, društva, podružnice itd.) ter 
občine za svoje občane. Na prošnje posameznikov se ni 
mogoče ozirati. 

S 5. 

V prošnji mora biti poleg natančnega naslova (tudi 
žel. postaja) kmetovalca, ki hoče izboljšati travnike, 
oziroma pašnike, navedeno tudi število velike živine, ki 
jo ima. Še posebej je treba točno navesti površino trav
nikov in pašnikov, ki se nameravajo izboljšati. 

§ 6. 
Pri priznavanju prispevkov se. bo v splošnem »po

stopalo tako, da bodo dobili posestniki, ki imajo do 8 
glav velike živine, do 50%, oni, ki imajo do 13 glav 
velike živine, do 40% in oni, ki imajo do 18 glav velike 
Živine do 30% prispevka. Kdor ima nad 18 glav velike 
živine more dobiti prispevek samo v izjemnem primeru. 
Prispevka tudi ne dobi oni, ki je v razdobju zadnjih 
treh let dobil nad 4,000'— Din prispevkov za kmetijstvo 

aJ>« 



488 25. kos. 

iz javnih sredstev. Prispevki se priznavajo za izboljšanje 
do največ Уг ha travnika, oziroma pašnika. Več kakor 
dva prosilca iz ene korporacije ali občine ne bo mogoče 
upoštevati ' 

§ 7. 

Prispevki se priznavajo samo za ureditev travnikov 
in pašnikov na takih površinah, ki niso preveč vlažne. 
Prednost pri priznavanju prispevkov pa imajo posest
niki, ki so izvedli na površinah, kjer nameravajo urediti 
travnik oziroma pašnik, drenažo. Nadalje imajo prednost 
oni, ki so si že uredili gnojišča in nato člani živinorej
skih organizacij in prosilci iz krajev, kjer prispevke pri
znavajo tudi lokalni činitelji. 

§8. 

Prispevki se priznavajo: ' » 
a) za potrebno množino mešanice travniških in de-

teljnih semen za stalne in menjalne travnike; 
b) za apno in umetna gnojila; 
c) za stroje, potrebne pri pravilnem gospodarstvu 

s travniki in pašniki (navadna travniška brana, krožna 
brana skarifikator, valj itd.), se priznavajo prispevki v 
isti višini in z istimi pogoji. Vendar pa je treba za pri
znanje teh prispevkov vložiti posebno prošnjo. Ta mora 
biti ravno tako opremljena kakor ona za priznanje pri
spevka pri izboljšanju travnikov in pašnikov. 

Gornji prispevki se bodo priznavali samo s slede
čimi pogoji: 

a) proti obvezi, da se bo prosilec pri obnovi ali 
napravi novih travnikov ali pašnikov ravnal popolnoma 
po strokovnih navodilih; 

b) proti obvezi, da bo prosilec kmetijske stroje, ki 
jih nabavi za izboljšanje travniškega in pašniškega 
gospodarstva z banovinskim prispevkom, posojal proti 
primerni odškodnini tudi bližnjim posestnikom; 

c) kmetijske organizacije in občine, ki bodo dobile 
prispevek pri nabavi strojev za skupno uporabo, se 
morajo zavezati, da bodo prispevke, ki jih bodo dobile 
pri izposojanju teh strojev, uporabile izključno za na
bavo novih enakih ali sličnih strojev. 

Višino odškodnine določi občinski ^kmetijski odbor,-
odnosno občinski odbor in to razglasi naskrajevno obi
čajni način. 

Z istim sklepom je po možnosti določiti tudi čas in 
vrstni red izposojanja poedinih strojev ter imena kmeto
valcev, za katere so določeni posamezni stroji radi 
izposojanja. 

d) prosilec se mora zavezati, da bo odgovarjal na 
vsa vprašanja in bo dajal poročila na vse zahteve, ki 
jih bo stavila kraljevska banska uprava in ki so v zvezi 
z izboljšanjem travnikov in pašnikov z banovinskim 
prispevkom. 

Prošnja mora vsebovati izjavo, e katero prosilec pri
znava na strojih solastninsko pravico banovine v raz
merju, ki odgovarja višini subvencije. 

§ 9 -
Tako opremljene prošnje Je vložiti na kraljevsko 

bansko upravo, in to po pristojnem sreskem načelstvu, 
ki posamezne podatke v prošnji ôvëri,i prošnja éë obraz
loži in pošlje s predlogi kraljevski banški upravi. Pri 
tem je posepflo uvaževafi niželg % § 2.v ф$. '2L; , . ,....'. 

Predlogi morajo biti stavljeni tako, da upoštevajo 
enakomerno razdelitev za prispevke določenih kreditov 
v vseh občinah sreza; nadalje tako, da ne odpade preveč 
prispevkov, na eno občino. 

§ 1 0-
! Kraljevska banska uprava določi nato, ako je potreb

no, strokovnega referenta, ki da vsa potrebna navodila 
na mestu samem. Ta tudi določi travno mešanico in 
množino potrebnega semena ter način izboljšanja. Vse 
poslednje pa sporazumno s posestnikom. 

. §11. 
Kraljevska banska uprava naroča sama kmetijske 

stroje kakor tudi vsa potrebna semena in gnojila. Samo 
v izjemnih primerih se priznava prispevek za že nabav
ljene stroje oziroma semena in gnojila, in to samo: proti 
predložitvi računa, ki ga morata overiti občinski urad in 
sresko načelstvo. Take prošnje morajo biti vložene tekom 
enega meseca po nabavi. V prošnji je izrecno navesti, 
zakaj ni bilo mogoče predhodno prositi za prispevek. 
Da posestniki ne zavračajo teh pošiljk in da ni neprijet
nosti pri plačilu, mora vsak prosilec podpisati obvezo, 
da bo naročene in poslane stroje, gnojila in semena brez
pogojno prevzel. 

§ 12. 
Posestniki, ki dobijo prispevek, pa se ne ravnajo po 

navodilih, ki jih dobijo tudi pismeno in uradno, morajo 
vrniti v celoti priznani jim prispevek v gotovini. Zato 
vodijo sreski kmetijski referenti točno evidenco o upo
rabi priznanih prispevkov in morajo o tem enkrat letno, 
in to meseca decembra, poslati poročilo kraljevski banski 
upravi, ki bo tako dana strokovna navodila kakor tudi 
sestavo poročil od časa do časa prekontrolirala po svojeni 
strokovnjaku. 

§ 13. 
Koncem vsakega leta obvestijo sreska načelstva po

samezne občinske'urade, pri katerih posestnikih v srezu 
je bilo urejeno travniško in pašniško gospodarstvo z 
banovinskim prispevkom. Občinski uradi razglasijo nato 
naslove teh posestnikov z dostavkom, da si urejeni način 
gospodarstva lahko vsakdo ogleda. Občine morajo voditi 
seznam z banovinskim prispevkom nabavljenih, strojev 
in izvajajo solastninsko pravico banovine na strojih. 

§ 14. i 
Rešitve banske uprave morajo vsebovati vse pogoje, 

s katerimi je prispevek priznan. 
V Ljubljani* dne 24. februarja 1932. 

Ban: 
dr. Drago MaruSič s. t. 

Keverz, 
s katerim se podpisani pravnoveljavno obvezuje, da se 
bo v primeru priznanja .prispevka za izboljšanje irar? 
nika, oziroma pašnika, ravnal popolnoma po določilih,, t î 
jih predpisujejo zadevna navodila, izdana po kraljevski 

banski upravi. / 
Zlasti ee še zavezujem: -:-•<•: 
1. Pri izboljšanju travnika, oziroma pašnika, se bom 

ravnal točno po nàyodilili, ki jih dobim od strokovnjakom 
kraljevske banskeHüpray.e,. . , ' ' . ' 
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2. Na vprašanja, ki jih bom o ^načinu in uspehu 
izboljšanja uradno dobival, bom odgovarjal Vestno 
in točno. 

3. Dovolil bom, da si morejo banovinski kmetijski 
strokovnjaki vsak čas ogtedati način izboljšanja in njega 
üspeh in bom upošteval njihova navodila. 

4. V primeru, da se ne bi ravnal točno po dobljenih 
navodilih in po določilih navodil, po katerih je bil pri
spevek priznan, bom vrnil priznani prispevek v celoti 
v gotovini. 

5. S prispevkom poslano seme in gnojila bom pre
vzel brezpogojno in plačal razliko med ceno semen, 
dziroma gnojil in banovinskim prispevkom. 

.., dne 193...., 
Podpis: 

Obrazec prošnje. 

Kolek za Din 5-— 
ali štampiljka o oprostitvi. 

Občine proste. 
Štev 

' , , Kraljevski banski upravi Dravske banovine 
. * ' ' Ljubljana. 

Podpisana (občina, podružnica, društvo, zadruga) 
prosi na temelju navodil za priznavanje prispevkov pri 
izboljšanju travnikov in pašnikov za prispevke za svoje
ga člana: . . . . . . . 
1. Ime in priimek ...» „.,._„..._„.._ _T». .„ 

• 2- Kraj .„.. '. . , _„...„_.„_. 
3. Pošta „ 
4. Železniška postaja . 

i 5. Velikost (površina) parcele, ki se jo namerava izbolj
šati' (v ha) „™ „.„.,._ 

6. Nadmorska višina _ , __; J. . . „ 
7. Lega parcele (strma, valovita, ravna, solnčna, senčna) 

'{j. Kakovost tal (peščena, iîovnâta itd.) . 

& .Vlažnost tal (vlažna, suha, event, drenaža) — 
Vi V 

10." Kdaj je bila parcela zadnjič gnojena, kako in koliko 

. 1,1. Namen izboljšanja: stalni, menjalni travnik, pašnik 

12. Š t e ^ o velike živine, ki jo redi prosilec „, 
' М м и и и М и 

.., dne -.;. 
• M . — I - . - . . . . . . Г . — 

- 193a„.„. 

2ig občine, ali organizacije: 

Podpis: 

&V= <**k 

265. 

III. No. 296/1. 

Razglas 
o priznavanju prispevkov pri nabavi 

gnojničnih sesaljk. 

1. Prošnje za priznavanje teh prispevkov morejo 
vlagati ^kmetijske organizacije za svoje člane ali pa obči
ne za svoje občane. Prošnje posameznikov se ne upo
števajo. Prošnje se vlagajo od 15. maja do 30. oktobra. 

2. Prošnje morajo vsebovati sledeče podatke: 
a) ime in točni naslov prosilca (tudi pošta in žel. 

postaja); 
b) število velike živine prosilca; 
c) kako je urejeno gnojišče in gnojnična- jama, na 

lastne stroške ali z javnim prispevkom in koliko je 
znašal ta prispevek; 

č) izjavo, da bo prosilec posojal sesaljko proti pri
merni odškodnini tudi bližnjim posestnikom; 

d) izjavo, da priznava prosilec solastninsko pravico 
banovine v višini'priznanega prispevka. 

3. Vse prošnje je treba vložiti pri pristojnem sre-
skem načelstvu.1 

, 4. Sesaljke naroča kraljevska banska uprava. 
Natančnejše podatke vsebujejo navodila, po katerih 

se priznavajo prispevki pri nabavi gnojničhih sesaljk. 

III. No. 296/1. 

Navodila, 
i^ '^ tç^fa ' i se 'pr i^àV^^^gia^ pri nabavi 

gnojničnih sesaljk. 
, § i ; 

Prispevki pri nabavi gnojničnih sesaljk se prizna
vajo v okviru razpoložljivih sredstev v banovinskem 
proračunu ob pogojih teh navodil. 

Kraljevska banska uprava objavi praviloma vsako 
leto do najkesneje 30. aprila sreskim načelstvom višino 
kredita, ki bo predvidoma na razpolago za posamezne 
sreze. S tem razpisom sporoči kraljevska banska uprava 
tudi rok za predložitev prošenj. V posameznih vaseh bo 
kraljevska danska uprava prispevala le za nakup toliko 
sesaljk, kolikor je to potrebno, da se jih morejo poslu
ževati vsi ! kmetovalci. ' 

: ' . . . • • ; . : • ' § . 3 . • . . : ; . 

Do 15. maja opozori sresko nacelstvo.po kmetijskih' 
organizacijah in občinskih uradih~zanim,anèe, da morejo 
vlagati prošnje do 30. oktobra istega leta. 

Prošnje morejo vlagati kmetijske organizacije za 
svoje Člane ali pa občine za ovoje občane. Na prošnje 
posameznikov se ni mogoče ozirati te jih morajo sreskä 
načelstva zavračati, izvžemši primere, ako je kraljevska 
banska uprava na posebno proSnjo' poskmeznika pjffepeK 
vala aa ureditev gnojišča. RavÄo?i1a1ä> zavračajo sreskä-
mČelfltRa erošnje^ki go bjielyjjûieae go ßieteku Möfc* 

•Êt-J; 
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nega roka; pri tem pa je opozoriti prosilce, da morejo 
prošnje obnoviti v prihodnjem letu. 

V prošnji mora biti točno navedeno in potrjeno ime 
in točno bivališče (tudi železniška postaja) posameznih 
posestnikov, ki bodo sesaljko prevzeli in število velike 
živine, ki jo imajo. Navedeno mora biti, ali imajo ti po
sestniki že pravilno urejeno gnojišče in gnojnično jamo, 
nadalje, da-li so si to uredili sami ali z javnim prispev
kom in v kakšni višini. Kdor nima gnojišča ali gnojnične 
jame pravilno urejene, ne more prositi za ta prispevek. 

§4. 

Posestniki, ki bodo sesaljko prevzeli, morajo pod
pisati izjavo, da bodo posojali sesaljko proti primerno 
nizki odškodnini tudi bližnjim posestnikom. 

Višino odškodnine in čas, v katerem mora biti 
sesaljka soobčanom na razpolago, določi občinski kmetij
ski odbor, odnosno občinski odbor. Odbor sestavi za 
vsako sesaljko seznam občanov, ki imajo pravico zahte
vati izposojilo sesaljke, nabavljene z banovinskim pri
spevkom. 

Občine, oziroma kmetijske organizacije, ki dobijo 
prispevek za nabavo sesaljke, se morajo zavezati, da 
bodo uporabile odškodnino, ki jo dobijo pri izposojanju 
sesaljke, kot amortizacijo za nabavo nove sesaljke. 

V prošnji mora biti tudi zaveza, da bo prosilec 
sesaljko brezpogojno prevzeL 

V izjavi po § 4. mora biti izrecno omenjeno, da pri
znava prosilec solastninsko pravico banovine do sesaljke 
y razmerju likvidiranega prispevka. 

§ 5 . ^ 
Vse prošnje je treba vložiti pri pristojnem sreskem 

načelstvu, ki nato posamezne podatke v prošnji overi, 
prošnjo še obrazloži in jo pošlje, s predlogi kraljevski 
banski upravi. Pri tem je predloge stavljati tako, da so 
upoštevani predvsem oni kraji, kjer je še manj urejeno 
gospodarstvo z gnojem. Paziti je tudi, da so pri tem npo-
števane čim bolj vse posamezne vasi in občine ter 
deli vasi. 

§ 6. 
Pri priznavanju prispevkov se bo v splošnem po-

* stopalo tako, da dobijo prispevka, k nabavnim cenam 
sesaljke: 

1. kmetovalci, ki imajo do 8 glav velike živine, 60%; 
2. kmetovalci, ki imajo do 13 glav velike živine, 40%; 
3. kmetovalci, ki imajo do 18 glav velike živine, 30%. 
Kdor ima nad 18 glav velike živine, ne dobi pri

spevka. Ravno tako tudi ne oni, ki je dobil v razdobju 
zadnjih treh let nad Din 4000— prispevkov za pospeše
vanje kmetijstva. 

Pri priznavanju prispevkov imajo prednost prosilci 
iz onih krajev, kjer tudi krajevni činitelji prispevajo k 
nabavi sesaljk. 

§7. 

Sesaljke naroča na pravilno opremljene prošnje kra
ljevska banska uprava. Prosilci dobijo v splošnem seealj-
ke po železniškem povzetju po odbitka one vsote, ki jo 
je prispevala kraljevska banska uprava; Samo y izjemnih 
primerih se priznava prispevek za Že nabavljeno sesaljko 
groti £ге41о2|Ш га&ша^кј ga. да. ЈШШ1& {Osuti, flbčbttki 

urad in sresko načelstvo. Take prošnje morajo biti vlo
žene tekom enega meseca po nabavi sesaljke. Nikakor se 

1 ne priznavajo prispevki na prošnje, ki so bile vložene 
pozneje. V prošnji je izrecno navesti, zakaj ni bilo mo
goče predhodno prositi za prispevek. 

Rešitve kraljevske banske uprave morajo vsebovati 
vse pogoje, s katerimi je prispevek priznan. 

%,8. 

Sreeki referent mora voditi točen seznam o prispev
kih za sesaljke v srezu. Vsako leto do 31. decembra je 
ta seznam dostaviti občinam radi razglasa s pozivom, da 
si sesaljko lahko vsakdo ogleda. 

Občine morajo voditi seznam z banovinskim pri
spevkom nabavljenih sesaljk in izvajajo solastninsko pra
vico banovine na sesaljkah. 

V Ljubljani, dne 24. februarja 1932. 
Ban: 

/ dr. Drago Marušič s. r. 

266. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 

II. No. 29.743/1. 

Objava. 

Občina Cigonce, v srezu Maribor, desni breg, bo 
pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu< v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: / 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 16. marca 1932. '••••> 

II. No. 30667/1, 

Objava. 

Občina Donackä gora, v erezu §marSkem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v >Službenem listu« y letu 
1932. naslednjo občanske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din lOfr—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5—, 
č) od 100 1 sadnega mošta Din 10*—. 

Kraljevska banaka uprava Dravske banovine v LJubljana 
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Џ. No. 29087/2. 
Objava. 

Občina Drami je,- v srezu celjskem, no pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu.« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100*—, . 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100*—, 
c) od 100 1 piva Din 100-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

jruma in konjaka Din 5"—, 
;,.. .\d) od 100 1 sadnega mošta Din 25*—, 

e) od goveda nad 1 letom Din 30*—, 
J) od goveda pod 1 letom Din 15'—, 

,.. g) od prašičev Din 15*—, 
.'•'. h) od drobnice Din 5'—, 
'•'• i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20-—. 

Kraljevska bauska uprava Dravske banovine y Ljubljani, 
dne 16. marca 1932. 

IL "No. '709/1.' 
Objava. 

Občina Gajovci, v srezu Ptuj, bo pobirala od dnfeva 
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. občinsko 
trošarino: od 100 1 vina po Din 60-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
- • . . • dne 16. marca 1932. 

II. No. 30471/L 

Objava. 
Občina j3olöbinjak, v .srezu Brežice, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932; na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100*—, . ' 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100*—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

rama in konjaka Din 8-—. , 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljani, 

dne 16. marca 1932. 

II. No. 349/1, 
Objava. 

Občina Hruševfca, v srezu kamniškem^ bo pobirala 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
občinsko trošarino: od hI vina po Din 100*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne' 16. marca 1932. 

II. No. 2670/1. 
Objava. 

;,c': Občina RošpoK, v srezu Maribor, levi breg, bo po. 
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. občinsko trošarino: od 100 1 vina po 604— Din. 
Krtdjfflafr» banaka uprava Dravske banovine % Ljubliani, 

Une» Јб. marca 198% 

m§m 

, 267. 

Izpremembe 
v staležu državnih in banovinskih 
uslužbencev na področju Dravske 

banovine. 
A. Državni uslužbenci. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano 
vine z dne 7. marca 1932., I. No. 2237/1, je premeščen 
po potrebi službe B e z j a k F r a n c , podnadzornik poli
cijskih agentov I. razreda IX. skupine pri predstojništvu 
mestne policije v Mariboru, k upravi policije v Ljubljanu 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano 
vine z dne 12. inarca 1932., I. No. 1189/2, je premeščen 
po potrebi službe č u k M a t i j a , podnadzornik polic, 
agentov I. razreda IX; skupine pri upravi policije v Ljub
ljani k predstojdištvu mestne policije v Celju. 

Z ; odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine z dne 7. marea 1932., I. No. 263/3, je premeščen 
na lastno prošnjo P i š o r n K a r i , podnadzornik poli
cijskih agentov II. razreda X. skupine pri...upravi poli
cije v Ljubljani; k predstojništvu mestne policije v 
Mariboru... . , • -••••'• é '• ' 

Z Odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano 
vine z dne 15. marca 1932., I. No. 2441/1, je premeščen 
po potrebi službje^Ppdkubovšek Alojzij, arhivar 
VIII. pqlozajne skupine "prf"okrožnem inspektoratu v 
Mariboru, k sreskemu načelstvu v Mariboru, desni breg. 

Z odlokom gospoda bana Dravske banovine z dne 
21. marca 1932., I. No. 2424/1, je bila postavljena za 
zaščitno sestro X. položajne skupine pri zavodu za 
zdravstveno zaščito mater in dece v Ljubljani V o v k 
Eleonora, гШ&т&Џ&&*1г£<Ш£аЏт&УП1саistotam. 

Z «odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani z 
dne 22. marca 1932., I. No.' 2642/1, je premeščen po p o 
trebi službe Čch. Konrad, zvaničnik pri kraljevski 
banski upravi Dravske banovine v Ljubljani, k sreskemu 
načelstvu'v Kranju. 

Z ödlokorn kraljevske banske uprave Dravske bano 
vine z dne 16. inarca 19327 Г, NoV 2483/1, je premeščena 
po potrebi službe 'Uifterlùgauer Jadviga, zvanični-
ca П. skupine pfi sreškem načelstvu V, Novem mestu, k 
sreskemu načelstvu v Črnomlju. 

: B-Banovinski uslužbenci, 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba-
novia» v.Lj)ablijani Jî.dne 29. februarja 1932, L No. 459/1, 
je postavljena B a j 1 e c - K o š 1 r Z o r a, hano vinska eko 
nomska pripravnica v splošni bolnici v Mariboru, za 
upravno uradnico IX. položajne skupine na dosedanjem 
službenem mestu. * 
: Z odlokom kraljevske banske; uprave z dne 9. marca 
1931, L. No. 906/4, je:',bil.odpuščen;ie banovinske službe 
dr. B r e z n i k F r a n c , banovinski zdravnik združene 
чЛамАусао občine v Cankovi 

Po odioiku kraljevske banske uprave Dravske banó-
vme z dm© 7. marca 1932,1. No. 2271/1, je na osnovi § 104-, 
focte-16^ zakona-o urodnikihprestala služba ing . C e r 
ai e t « Hé eip n, ' bsnòvinekemu kmetijskemu pristavu 
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Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani z dne 29. februarja 1932,1. No. 2121/1, 
je bil postavljen K o k a l j R i k a r d , banov, knjigovodja 
VIII. položajne skupine v zdravilišču v Dobrni, za bano
vinskoga računskega kontrolorja "VII. položajne skupine 
s plačo Din 910—, položajno doklado Din 500*— in 
osebno drag, doklado Din 750-— mesečno na doseda
njem službenem mestu. 

Z odlokom gospoda bana Dravske banovine v Ljub
ljani'z'dne 29. februarja 1932, I.: No. 375/1, je bil postav
ljen za banovinskega sekundarnega zdravnika v VIII. po
ložajni* skupini d r. ' K r e u zi g e r B o g o m i r , bano
vinski uradniški pripravnik ter sekundarni zdravnik iste 
bolnice. • ' • " . ' • 

Z'odlokom kraljevske banske, uprave Dravske ba
novine v Ljubljani z dne 9. marca. 1932., I. No. 2242/1, je 
bil postavljen P o 1 u š e k A v g u s .t za banovinskega 
uradniškega pripravnika z mesečno plačo Din 1180-— 
pri sreskem cestnem odboru y Kranju. 

Z odlokom kraljevske banskeuprâve Dravske bano-
vine v Ljubljani z dne 3. marca 1932., I. No. 1974/1, je 
bil postavljen S t r a j n a r Matija za banovinskega cest
nega nadzornika-uradniškega pripravnika X. položajne 
skupine z mesečno plačo Din 1180-— pri sreskem cest
nem odboru v Novem mestu. 

268. 

Razne objave 
iz „Službenih novin". * 

Številka 29 z due 8. februarja 193Ž.. 
Minister za promet je z odlokom od 21i Januar

ja 1932. na predlog finančnega, oddelka .generalne direk-' 
cije državnih železnic premestil po potrebi službe S e r 
t i č a M i 1 a n a, administrativnega uradnika VIII. por 
Iožajne skupine računovodstva pri direkciji državnih že
leznic v Ljubljani, v- direkcijo pomorskega prometa v 
Splitu. • ' • ' . ' , 

' Prcpoyed uvažanja; in razširjanja. Z odlokom mini
strstva za notranje posle od 30. januarja 1932., I. št. 2869, 
je prepovedano uvažati v- našodržavo jn j/ njej razširjati 
časopis »Magyar: Kissebseg«,ki' izhaja v.;Lujgüäü,v Ru-
mUnijî. '/' '. . ; . ' . - . 
' številka 30 od 9. februarja Ш&.: !••'•• ; 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 28. ja' 
miarjà 193Ì, R. štev. 1302, je bil premeščen pO potrebi 
službe v nižjo rudarsko'šolo v Celju iza rudarskega svet
nika v V. položajni skupini i ng. 'O t h e 1 k à B o,g u -
m i l , dosedanji svetnik ministrstva v'isti položajni sku-
pini z istimi prejemki.<-••--• '•.•..•••:*г.--' ' 

Številka 32 z dne 11. februarja 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 31. ja

nuarja 1932., O. štev. 2235, je bil postavljen po potrebi 
službe za višjega pristava pri oddelku za socialno poli
tiko.in narodno zdravje kraljevske banske uprave Drav
ske banovine v Ljubljani v VI: položajni skupini dr. 
L u ž a r J o ž e f , dosedanji zdravstveni višji pristav v 
isti položajni skupini pri sreskem načelniku sreza ko
čevskega. ••';•>;•• 

Prepoved uvažanja in razširjanja. Ministrstvo za'no
tranje posle je prepovedalo, z odlokom od 6. februar- . 
ja 1932., I. štev. 3671, uvažati v našo državo in v njej 
razširjati časopis »Makedonski pregled«, Jci izhaja v So
fiji, z odlokom z dne 6. februarja 1932., I. štev. 3673 
ročni molitvenik »Novena« Azaz Kilenknapi Ajtatossag, 
ki ga je izdal v madžarskem jeziku Sentivany Karol, 
z odlokom od 6. februarja 1932., L štev. 3872y knjigo 
»Otto von Habsburg« od Karla Freiherra von W-erk-
manna v založbi Rudolf A. Heger, Berlin—Wien—Leip
zig in z odlokom od 6. februarja 1932., I. štev.'3674, 
koledar »Hrvatski list in Danica Hrvatska« za l . 1932. 
v jugoslovanskem jeziku od Ivana Krešića, ki'je izšel 
v New Yorku. 

številka 34 od 13. februarja 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. fe

bruarja 1932., Pov: ;71, je bil na prošnjo upokojen 9 
pravico do. prejemkov, ki mu pripadajo po službenih le
tih, T i m o t i j e v i c L. K o s ta-, minister na razpor 
loženju. •'• ' 1 . 

Z odlokom ministra za prosveto od 27. januarjal932^ 
0. n. štev. 94029, je bila. upokojena B o ž i č A n i c a , 
učiteljica v Ormožu v 3; skupini II. kategorije s 15. sep
tembrom 1930. kot; dnem, ko ji je; po enóletjiem bolova-' 
nju prestala služba. ' ' • . '•• 

Številka 35 z dne 15. .februarja '1932. ,••-,. '[./.' 
Z ukazom Njegovega. Veličanstva kralja, z dne ,14. ja

nuarja 1932. sta bila postavljena: pri generalni direkciji 
državnih, železnic v ekonomskem oddelku v VI/položajni 
skupini za višjega kontrolorja v tiskarni vodnih listkov 
v Ljubljani Jerrys E r n e s t , dosedanji Višji kontro
lor iste položajne:'skupineV pri tiskarni voznih listkov 
prometno-komercialnega oddelka direkcije državnih že
leznic v Ljubljani,, v VII. položajni skupini .pà 'zâ"kohi-
trolorja v tiskarni voznih- listkov v Ljubljani Ba jd 
V l a d i m i r , dosedanji kontrolor iste položajne skupi
ne pri tiskarni^ voznih listkov proniétnò-kbnìerciàrnega; 
oddelka direkcije državnih železnic V ' Ljubljani* ' bba.pô 
potrebi službe.', f. --;. :•"'•-• ••-'• li.'.-'" ""'• "-•'•.:••"••• 

Številka 36 ž dne iô.r februarja'' 19&2У ! ; " ' ? 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 28. ja
nuarja 1932., IH. štev. 4406, je bil upokojen . B e d e n k 
1. J a n k o , poveljnik policijske straže uprave policijo 
v Ljubljani v VI. položajni skupini, s pravico do pokoj
nine, ki mu pripada po službenih letih. , '.•••;, 
. :števUka-38 z;d^e:l8:. februarjâ-1932t;,-;:;; :•.• ;; r;»t; 

Minister za pronfet'jè premestil na- prošnjo s òdlò^ 
kom; od 27. jauù^ja JL9,32.:R,a,deja F,.^:e!«nr;i,ka>v 
administrativnega uradnika VIII. položajne skupine po
staje Poljčane v postajo 'Celje. -

. • . • - ' - \ 

•*-*• 

tóaia kraljevca Љапфа ûptaw DreijÉlt*ßanortnejjnjeii predstavnik" in urednik: Pohar Robert y LJubljani. 
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S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

26. (COS. V LJUBLJANI, dne 31. marca 1932. Letnik m. 
V S E B I N A 

269. Uredba ö vrhovnem zdravniškem disciplinskem svetu. 
270. Uredba, s katero se začasno obdrže v veljavi predpisi o 

nabiranju naroČil in o pohiševanju (krošnjarjenju). 
271. Pravilnik za opravljanje drž. strokovnih izpitov v rudar-

skem resorhi ministrstva za šume in rudnike. 

272. Pravilnik o opravljanju drž. strok, izpita uradniških pri
pravnikov z nepopolno srednjo šolo za administrativno pi-

. ' sarniško službo v Šumarski stroki. '" - ' ' ",; 273. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin ? 
. letu 1932. .. . ". • • ' . • • • • . 

274. Razne objave iz »Službenih novine. ; 

Uredbe osrednje vlade. 

269. v 

. : Na predlog ministra za socialno politiko in narodno 
zdravje in. na osnovi § 123. zakona o zdravnikih predpi
sujem to-le ; 

uredbo 
o vrhovnem zdravniškem disciplin

skem svetu.* 

. . •: . . • : ' . •. ; ' ;• '" § 1 . 

J Vrhovni i zdravniški disciplinski svet se osnuje pri 
ministrstvu zla socialno politiko in narodno zdravje in ga 
sestavlja pet članov in pet namestnikov (§ 109. zakona 
o zdravnikih**). 

§V 
Dolanosi tajnika (poslovodje) kakor tudi Nvse druge 

administrativne posle vrhovnega disciplinskega . sveta 
vrši uradnik-pravnik ministrstva • za socialno politiko in 
narodno zdravje, ki ga> odredi načelnik sanitetnega od
delka ministrstva. •-••-"•.. 

'..' ... . . . : § 3 . ' . . , _ . 
Vrhovni, ttožilec pri vi'ljovnem zdravniškem ..disci

plinskem'isVefcü, odûoséo njegöV tìaniestnik ima'vse Pra
vice zborničnega tožilca fo zakonu o zdravnikih Î ' ( § M 8 . 
aaksopa-.qzdravnikih); 

• . . . . . . . . . . : „ > . . , , • • • ; § - 4 - ï - • • • • • • - . ' • • -

Vrhovni zdravniški disciplinski svet razmotriva pri
tožbe, vložene zoper razsodbe disbiplmskih tìvètov ( | 107. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije* z doe 
28.;> marca: 1982,, Љ 67/XXVII/184. 

,*« >SluŽba_ni liatc *V 1 < д а Ш':% Ü&U :V ' г ; ' 

zakona o (zdravnikih), zoper odločbe disciplinskih sve
tov o- predhodni ustavitvi prakse (§ 90. zakona o zdrav
nikih) kakor tudi zoper odločbe disciplinskih svetov o 
obnovi postopanja (§ 11.4., tretji odstavek, zakona o 
zdravnikih). 

• §.6- • . 
Razen reševanja po pritožbah rešuje vrhovni zdrav

niški disciplinski svet spore o pristojnosti med zdrav
niškima disciplinskima svetoma dvehîzborjûc, ;о'1;ртеа^ 
logih, naj se določi drug disciplinsM. svet -(§§85.. in 
119. zakona o zdravnikih), kaikor tudi o zahtevi, naj; se 
izključi ves disciplinski svet (§ 9^, ' četrti odstavek za
kona o zdravnikih). ' ' . - . - • -!-'••'' 

• " • . • • ' • . • ' • § e - . • ' - ' . ' ' : , . , " : , -

Seje vrhovnega disciplinskega, sveta sklicuje pred
sednik, če je pa zadržan, njegov namestnik. Seje se 
vrše v določeni pisarni pri ministrstvu za socialno po
litiko in narodno zdravje ob času, ki ea odredi, pred.-
sednik. 

' § 7 ' 
Za eWèpatije'v vrhovnem Mrnvniskem disciplin

skem sye,tUyaMjEa biti navzočnih pet članov'(§''l№; za
kona o zdf'tóàìKih). Namestniki se kličejo samo, če je 
član zbog bolezni ali drugega važnega razloga zadržan'* 
priti k seji Vsak član mora to, javiti ministrstvu (sani
tetnemu oddelku)., ' " '•*'" ' 

Vrhovni tožilec ima^ pravico in dolžnost,'da : priso
stvuje це^Џга vrhovnega ; zdravniškega disciplinskega 
sveta: ^«fe^-vrhovni.'^ožuec' zadržan, je pozvati enega 

Hzmed îajejfe.X'ihf |atae^pffi|))tt,. ' ' . ; - : : : " . ' ' "-'] 

• ! ' » : л»'-
§ 8 : 

Vrhovni zdravniški disciplinski svet sklepa na osnovi 
poročevalčevega poročila po, svojem svobodaean prep'ri-
teiafc- '•••,'' • »%f :y. •• ";'.-\v 
;.-'";T:, -•=" - '• v § 9 . - ; . , , ; ; ; ; . ; n . - , -,.,-..^, 

•••':. Predsednik '• vrhovnega zdravniškega : discipTMökfeia 
sy.eta. dodeljuje D.oedj»£! firedmeteSlanom y* 
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. fV^jtó ц! ^pfoočsmie; lahko prevzame pa tudi sam poro-
• \i %ito za poedine predmete. Namestnikom dodeljuje pred

sednik poedine predmete, če je član daljši čas osno
vano zadržan, dar se udeleži dela, 

§ 10. 

Člani, odnosno njih namestniki, ki so jim dodeljeni 
predmeti, so jih dolžni proučiti, in pripraviti poročilo 
do prve seje sveta, določene po dodelitvi predmeta. 

. '"§ H-
Če se pokaže potreba, dâ je zahtevati dopolnitev 

spisov ali pojasnilo od disciplinskega sveta, lahko to 
odredi na predlog člana — poročevalca predsednik vrhov
nega disciplinskega sveta še pred sejo. 

§ 12. 

Vrhovni zdravniški disciplinski svet sklepa v ne
javnih sejah, in sicer praviloma, ne da bi se vabil pri-
božileck odnosno predlagalec. Vendar predsednik sveta nâ 
poročevalčev predlog lahko pozove zaradi pojasnila, ki 
se po pismeni poti ne bi dalo pridobiti v zadostni meri, 
prifožilca kakor tudi nasprotno stranko, da pridejo oseb
no na sejo ób določenem času. Istotako lahko tudi svet 
sam to sklene, če se za to pokaže stvarna potreba. 

§ 1 3 . 

Vrhovni zdravniški disciplinski svet sklepa z ve
čino glasov. Najprej glasuje poročevalec, .za njim član 
sveta višji uradnik sanitetnega oddelka ministrstva, nato 
ostali člani po starosti. Predsednik glasuje poslednji. 

. . . § 14. 

Ko sklepa o pritožbah.(§:4. te uredbe), vrhovni zdrav
niški disciplinski svet usvoji pritožbo ali jo pa zavrne 
kot neutemeljeno. Če pritožbo usvoji, lahko odločbo, zo
per katero je vložena, predrugači ali razveljavi, če je 
treba postopanje popolniti, odnosno-.popraviti. Odločbo 
lahko v okviru pritožbe predrugači celoma ali deloma. 

Če se odločba zbog nedostatnosti ali nepravilnosti 
postopanja razveljavi, mora ukreniti disciplinski svefy za 
čigar odločbo gre, v smislu pripomb vrhovnega discip
linskega sveta vse, česar treba, in skleniti novo od-?, 
ločbo..Če je ta odločba.bila razsodba, se sme ta. izdati 
samo na osnovi nove razprave. ^ ...vv, . 

•• • .iT:'- o a ~ r ' • - i •• 

§ 1 5 . 

O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo, prôdsed-
nikj.-člani in poslovodja. • i\U^.< .•.>•-.•. -, . 

§ 16. 
J.1.4Ì : У 

Odločbo' podpišejo predsevteik^orocessa!^ 4n po«: 
slovodja. Odločba moča bitiyptenwoé &фе\Шк^ v S dneh. 

-•v-;-; . •.- i ; / i o l h q iib:.ba»d . 7r.r :v • ' : 

§ 17- *'T.r.-• 

Zapisnik o seji in izvirne odločbe ostanejo v arhivu 
ministrstva, spisi pa s potrebnim številom odpravkov 
odločbe, bi jih podpišeta predsednik in poslovodja, se. 
vrnejo pristojnemu disciplinskemu svetu v. nadaljnje po-
etoganje, . "- ; 

18. 
Predmeti, ki spadajo v pristojnost vrhovnega zdrav

niškega disciplinskega sveta, se morajo vpisati po vrsti, 
kakor prihajajo, v poseben vpisnik, številka vpisnika 
pa se mora zapisati na omot dotičnih spisov. V vpisniku 
se mora označiti, kateri dan je predmet dospel, nje
gova vsebina (pritožba, predlog, zahteve), poročevalec, 
datum odločbe, kratka označba odločbe in datum njene 
odprave. Ta vpisnik vodi tajnik vrhovnega disciplin
skega sveta (§: 2.). 

§ 19. 

članom vrhovnega disciplinskega sveta, KI morajo 
potovati iz notranjosti k sejam, pripada povračilo po 
uredbi, ki velja za državne uradnike H. položajne sku
pine. ''-'•' 

Vsèm članom in vrhovnemu) tožilcu pripadajo dnev
nice za one dni, ko imajo seje, kakor državnim uradni
kom II. položajne skupine. 

§ 20. 

Te stroške kakor tudi druge stroške sveta zalaga 
po predhodni overovitvi predsednika sveta predjemoma 
zveza zdravniških zbornic (§ 109., tretji odstavek za
kona o zdravnikih); dokončno so pa v breme vseh 
zbornic. 

,' § 21. 
Ta uredba stopi v veljavo in dobi obvezno moč, 

ko se razglasi v »Službenih novinah«. 
V Beogradu, dne 25k februarja 1932.; S. br. 23.100/31. 

Minister za'socialno politiko 
in narodno zdravje 
Pucelj Ivan s. r. 

Ministrski svet se je izjavil v svoji seji z dne 17. mar
ca 1932. soglasnega s prednjim načrtom uredbe o vrhov
nem zdravniškem disciplinskem svetu, ki ga je pred
ložil minister za socialno politiko in narodno zdravje. 

Predsednik 
ministrskega sveta 
P. R. Živkovie" s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

270. 

Na osnovi § 432. zakona o obrtih z dne 5. novem
bra 1931. predpisujem to-le 

uredbo, 
s katero se začasno obdrže v veljavi 
predpisi o nabiranju naročil in o po
niževanju (krošnjarjenju), ki so ve
ljali do uveljavitve zakona o obrtih.* 

člen. 1. 
Do nadaljnje odredbe ostanejo v veljavi in ee. upo? 

rahljajo na področju njih veljavnosti naslednji' predpisi: 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« ,&, dne 
as., m ш*& бб4£рш& .. 



26. kos. 49б, 

1. Na področju veljavnosti prejšnjega zakona o rad
njama z dne 29. julija 1910. odločba ministra za trgovino 
in industrijo z dne 20. julija 1928., št. 13.985/III o obisko
vanju privatnih oseb zaradi nabiranja naročil, objavljena 
v št. 178/LVII ^Službenih novin« z dne 4. avgusta 1928.,. 

2. na področju veljavnosti prejšnjega zakonskega 
člena iz leta 1884.: obrtni zakon, naredba ministrstva za 
trgovino z dne 10. maja 1901., št. 27.483; 

3. na področju veljavnosti prejšnjega obrtnega reda 
z dne 20. decembra 1859., drž. zak. št. 227, odredba § 1. 
naredbe ministrstva za trgovino in industrijo z tine 
27: decembra 1902., drž. zak. št. 242. 

Odločba ministra za trgovino in industrijo z dne 
29. julija 1928., št. 13.985/IH, omenjena v točki 1., se 
uporablja do nadaljnje odredbe tudi na področju, kjer 
je veljala prejšnja naredba o izvrševanju obrta z dne 
3. februarja 1909., št. 217.222/1. 

Člen 2. 
Dokler se ne izdajo odredbe po odstavku (') § 177. 

zakona o obrtih, ostanejo do nadaljnje odredbe v veljavi: 
1. naredba ministra za trgovino in industrijo z dne 

27. julija 1928., št. 14.401/Hl o krajih, v 'katerih je kroš-
njarjenje prepovedano ali omejeno, kakor tudi o kraji
nah, katerih prebivalci uživajo glede krošnjarjenja po
sebne ugodnosti, ki je objavljena v št. 169/LIV s lužbe
nih novine-z dne 5. julija 1928.;* 

2. odločba ministra za trgovino in industrijo z <lne 
7. novembra 1925., št. 12.018/III o pohiševanju (krošnjar-
jenju), objavljena 'v štev. 12/1V »Službenih novin« z dne 
18. januarja 1926.,** kolikor se nanaša na predmete, s 
katerimi se sme na poedinih pravnih področjih izvrše
vati pohiševanje (krošnjarjenje). 

Trgovanje po ulicah in hodeč iz kraja v kraj in od 
hiše do hiše z blagom, navedenim v členih 3. in 4. na
redbe, omenjene v točki 1. prvega' odstavka, se sme 
opravljati (na osnovi dovolila) do nadaljnje odredbe nâ 
področju vse kraljevine. 

Člen 3. 
Ta uredba velja od dne, ko je dobil zakon o obrtih 

z dne 6. novembra 1931. moč. 
V Beogradu, dne 8. marca 1932.; II. br. 7321/u. 

" Minister 
za trgovino in industrijo 
dr. Albert Kramer s. r. 

271. 

Pravilnik 
zâ opravljanje državnih strokovnih iz
pitov v rudarskem resortu ministrstva 

za šume in rudnike.*** 
Obče odredbe. 

Clenl. 
Državni strokovni izpit morajo opravljati vsi urad

niki rudarskega resorta pri ministrstvu za šume in rud
nike, izpitno gradivo in postopanje pri opravljanju tega 
izpita pa se predpisuje s tem pravilnikom. 

-• >üradni listest. 266/74 iz 1. 1928. 
** >Üradni list« št. 36/8 iz 1. 1926. 
*** >SluŽbene novine'kraljevine Jugoslavie z dne 

18, marsô 1832.ž š t ß3/XXV/162, 

Člen 2. 
Pravico, opravljati državni strokovni izpit, pridobi 

uradniški pripravnik po dveletni službi, kar je nadrob
neje predpisano v členu 16. tega pravilnika; izpit pa se 
mora opraviti do konca petega leta pripravniške službe, 
računŠi od dne nastopa službe. Bréz tega vzpita uradni
ški pripravniki ne morejo priti v ustrezne uradniške 
skupine po njih strokovni šolski izobrazbi. Opravljanja 
tega izpita smejo biti oproščeni oni uradniki, ki jih 
oprosti ministrstvo za šume in rudnike skladno z odred
bo odstavka (a) § 65. zakona o uradnikih. 

Člen 3. ч 

Državnemu strokovnemu izpitu je namen, da se pri 
vseh uradniških pripravnikih ugotovi, ali imajo zadosti 
praktične izobrazbe, kakor tudi, ali poznajo administra
tivna, komercialno-finančna, obča in rudarsko-strokovna 
dela, zakone in predpise, ki veljajo za službo v rudarski 
stroki ministrstva za šume in rudnike in ki so predpi
sani kot izpitna snov v tem pravilniku. 

, Člen 4. 
Strokovni izpit se opravlja pred posebnimi komi

sijami, ki jih postavlja minister za šume in rudnike. 
Ena komisija se postavlja za vse pripravnike tehniške 
stroke, geologe in kemike in druga za pripravnike 
računsko-komercialne in administrativne Btroke. 

\ Člen 5. 
Pripravniki, ki opravijo državni strokovni izpit, ima

jo pravico zaračunati stroške potovanja in bivanja v 
kraju izpraševalne komisije ali na terenu, kakor pri 
drugih službenih potovanjih, po zakonskih predpisih, ki 
veljajo za službena potovanja (§14, zakona o uradnikih). 

Kandidatom za državni strokovni izpit se dajé odsbt-
stvo največ 30 dni zaradi priprave zä izpit. 

Člen 6. 
Izpiti se opravljajo vsako leto v pomladanskem ter

minu meseca aprila in maja, v jesenskem terminu pa 
meseca oktobra in novembra na sedežih ali v bližnji 
okolici kateregakoli rudarskega oblastva ali podjetja, kar 
določi za vsak izpitni termin minister za šume in rud
nike na predlog predsednika izpraševalne komisije. 
Kandidati, ki izpita ne opravijo, ga smejo še dvakrat 
ponavljati v roku, določenem z odredbo člena 2., vendar 
mora od poslednjega izpita preteči najmanj 6 mesecev 
(§ 14. zakona o uradnikih). 

Çlen 7. 
Kandidati -vlagajo prošnje za opravljanje 'državnega 

strokovnega izpita po službeni poti najkesneje db konca 
meseca februarja, odnosno avgusta vsakega leta. Prošnje 
se pošljejo po službeni poti ministrstvu za šume in rud
nike, oddelku za rudarstvo, za pristojno izpraševalno 

; komisijo, Prijave po tem,a!0ku ee ne upoštevajo. Prošnji 
mora vsak kandidat priložiti v izvirniku ali overovlje
nem prepisu: 

1. šolska izpričevala. Univerzitetne in tem enake 
diplome tujih fakultet morajo biti nostrificirane po 
ustrezni fakulteti domačih univerz ali njim enakih viso
kih domačih strokovnih šol; ' 

2. potrdilo nadrejenega rudarskega oblastva, /odnos
no podjetja, da je kandidat prebil in v Jjaterih granah 
rudarske stroke je prebil s tem pravilnikom predpi-
§aai 2s»i , ' 
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3. kratek popis življenja in dela pred vstopom v 
rudarsko službo in med rudarsko službo; 

" 4. domačo' pismeno praktično nalogo (elaborat, pro
jekt, načrt itd.) iz kandidatove stroke obenem s potreb
nimi prilogami, ki jih predpisuje točka 1. člena 18. tega 
pravilnika. 

Člen 8. , 
Predsednik izpraševalne komisije da kandidatom. 

dovolitev za opravljanje državnega strokovnega izpita in 
določi obenem: 

1. dan in uro za pismeni izpit po točki 2. člena 18. 
tega pravilnika, 

2. dan in uro za ustni izpit in 
3. dan in uro praktičnega terenskega ali laboratorij

skega izpita, če se pokaže po tem potreba. 

Člen 9. 
Ob prestopu-iz druge stroke v rudarsko strOKo mom 

uradnik pred prestopom opraviti državni strokovni izpit, 
določen s tem pravilnikom (§ 55. zakona o uradnikih). 

Člen 10. 
Kandidatom, ki so po hudi bolezni zadržani, oprav

ljati izpit, pa se to stanje potrdi z zdravniškim potrdi
lom, se čas bolovanja ne šteje v predpisani izpitni rok 
(člen 2. tega pravilnika). 

Člen 11. 
Komisija za državni' strokovni lzptt pripravnikov 

tehnikov, geologov- in kemikov je sestavljena iz predsed
nika, štirlb^rednfii članov in tajnika; tej komisiji se dolo
čita še dva člana namestnika in en namestnik za tajnika. 
Komisija se postavlja ob pričetku vsakega leta. 

Člani komisije morajo imeti fakultetno izobrazbo, 
najmanj en člah> pa mora biti šef kakega rudarsko-
policijskega oblastva. 

Tajnik izpraševalne komisije in njegov namestnik 
morajo službovati po možnosti na sedežu predsednika 
izpraševalne komisije. 

Člani izpraševalne komisije si ubero iz svoje sre-
dine sporazumno izpràSevateïjè zâ póedine predmete 
(skupine) izpita; Njih dolžnost je, da pripravijo in dolo
čijo t'éW za pismeni izpit, napišejo vpTašanja za. ustni 
izpit in pripravijo naloge za terenski, odnosnb labora
torijski praktični izpit J v 

Tènie za pismeni in terensko-praktičtii ifcpit določa 
komisija za vsakega kandidata posebej; "vjMšanje za 
vsako skupino pri ustnem izpitu pa vlečejo kandidati iz 
večjega števila pripravljenih napisanih vprašanj. 

Ob predsednikovi, odsotnosti je poginu,najstarejši 
član njegov namestnik. , , ' 

Izpitni 'razpored' in postopanje pri vseÏÏ ̂ rstah izpi
tov določa prëdsedni^.. izpitnef, komisije, tajnic pa vodi 
zapisnik in vse dopisovanje,j^onii£$erpj> ^ejfe^dnikovih 
navodilih. '• . " - ',оАШ:. :, 

Člen i2. *>!••'••' -у-У-
Komisija za pnp^àvniké računsko-ltoniercialne in 

administrativne stroke; je sestavljenaiz predsednika, štirih 
red^'članov fepraŠevateljev in tajriika; tej komisiji se 
določita dva člana namestnika in en namestnik za fäjnika. 

Pr^eanik; komisije mòra biti uradnik š fakultetno 
izobralžbo' Tajnik' in njegov namestnik naj po možnosti' 
в]хМ*$еХа$па'ШШ predsednika komisije. Za to komi
sijo veljajo OJÉÓÉ Pdikfee & Шт U* *A BJSX& 

26. kos. 

Člen 13. 
Ce je član komisije ali tajnik- zadržan, da bi priso

stvoval, izpitu, mora o tem pravočasno obvestiti pred
sednika izpraševalne komisije, ki določi namestnika. 
Ce pa bi bili tudi namestniki zadržani, sme predlagati 
predsednik ministru za šume in rudnike drugega izpra-
ševatelja. 

Ce v komisiji ni zastopan kot član ali namestnik 
izpraševatelj strokovnjak iz • specialne stroke (geolog, 
kemik itd.), sme predsednik predlagati za izp rase vatel ja 
strokovnjaka iz resorta ministrstva za šume in rudnike. 

Člen 14. 
O poteku strokovnih izpitov se vodi zapisnik, v 

katerega se morajo vpisati vsa posvetovanja in sklepi 
komisije. Zapisnik podpiše vsa izpraševalna komisija. 
Predsednik predloži overovljeni prepis tega zapisnika 
ministru za šume in rudnike z imenskim seznamkom 
kandidatov in posebnim poročilom po vsakem dokonča
nem izpitu. Zapisnik vodi tajnik komisije. 

Člen 15. 
Izpitne honorarje za člane komisije plačujejo kandi

dati po veljavnih predpisih. 
Če se udeleže predsednik, člani in tajnik izpraše

valne komisije izpita zunaj kraja svojega službovanja, 
imajo pravico tudi še do rednega povračila potnih stro
škov po zakonskih predpisih, veljavnih.za službena po-, 
tovanja. 

Posebni pogoji. 
Člen 16. 

Kazen že navedenih občih odredb se zahteva kot 
posebni pogoj za pripustitev k državnemu strokovnemu 
izpitu od vsakega kandidata, da je prebil čas svojega 
dvoletnega službovanja v praksi po teh-le predpisih: ^ , , 

1. za rudarskega (topilniškega) inženjerja: da je 
prebil štiri mesece pri merjenju, šest mesecev pri zuna
njem in strojnem prometu, leto dni pa v jamski (topil-
niški) praksi, od tega najmanj tri mesece v jamah, kjer 
se pojavlja metan (odnosno pri plavžih). 

Če bi bil dodeljen državni rudarski inženjer držav
nemu kovinskemu rudniku ali premogovniku brez meta
na, ga je poslati pravočasno na trimesečno prakso v 
državni premogovnik, kjer se pojavlja metan; ~ 

2. za ostale tehniške pripravnike: da so prebili isti 
čas v različnih prometnih granah, pri računovodstvu in 
administraciji in da so upoznali, zakone in predpise 
kakor tudi poslovanje in potrebe podjetja; 

3. za geologa: da je prebil najmanj 12 mesecev pri., 
terenskih delih, ostali Čas pa pri administraciji; 

4. za kemika: da je prebil najmanj poldrugo letdt-. 
laboratoriju, ostali čas pa pri administraciji; • 

5. za računsko-komercialnega in administrativnega 
• uradnika: da je prebil najmanj šest mesecev pri blaga j * 
ni, pet mesecev v skladiščih, dva meseca pri odpravi 
proizvodov, ostanek pa v knjigovodstvu, komercialni in, 
administrativni službi, podjetja ali da je prebil yéè čas^ 
v različnih granah službe pri rudarskih bblastvUt •[..', 

. Člen 17. • '- ' ' ; 
Šefi rudarskih oblastev in podj'etij morajo omogočiS 

uradniškim pripravnikom prakso po predpisih Siena 16.» 
o tem izdajajo kandidatom uradna potrdila^ potrebna- za 
prilogo k gro&nji za .opravljanje izpita, ..<•••• * 



26. kos. 4Ö7 

Vrsta izpita. 
Člen 18. 

Za rudarske uradniške pripravnike se določajo sle
deče vrste izpita; 

1. D o m a č a s a m o s t o j n a p r a k t i č n a n a l o g a z 
eventualnimi načrti (prilogami), ki jih mora predložiti 
vsak kandidat za državni strokovni izpit kot svoj elabo-

. rat k prošnji za opravljanje tega izpita (člen 7.). 
To nalogo določi v kandidatovi prošnji pismeno šef 

rudarskega oblastva ali podjetja, pri katerem kandidat 
služi (priloži se pa k elaboratu v izvirniku). Domača 
pismena naloga se mora nanašati na katerikoli predmet 
iz kandidatove prakse (projekt, kritika, prikaz itd.). 

, Šef oblastva ali podjetja, ki je določil to nalogo,' 
mora overoviti pismeni elaborat te naloge kakor tudi 
eventualne priloge (crteže, profile, stroškovnike itd.), ali 
je izdelal kandidat — p o n j e g o v e m m n e n j u in ved
n o s t i — samostojno, ali ustreza stvarnosti in katero 
slovstvo je uporabil. 

2. P i s m e n i i z p i t ob nadzorstvu komisijskih čla
nov in uporabi onih tehničnih sredstev in knjig, ki jih 
dovoli komisija, opravlja kandidat ob točno določenem 
času in dnevu, določenem po izpraševalni komisiji, in iz 
raznih strok, odnosno skupin, ki so navedene v členu 20., 
tega pravilnika. 

Pismeni izpit traja za vse kandidate največ en dan 
brez prekinitve; téma nalogi se določi iz. glavne stro
kovne skupine za vsakega kandidata posebej. 

Nadzorstvo vrše izmenoma poedini člani komisije, 
kakor jih 'predsednik odredi. 

Kandidati, ki dokončajo svojo nalogo prej, morajo 
-takoj oditi iz izpitnih prostorov. 

3. U s t n i i z p i t je javen in se vrši po povoljno 
opravljenem pismenem izpitu. Kandidat izvleče dve na
pisani vprašanji iz glavne. strokovne skupine, iz ostalih 
skupin pa po eno napisano vprašanje; lahko pa' dobi 
tudi več ustnih vprašanj po soglasnosti komisije. Za 
vsako izvlečeno napisano vprašanje se mora dati kandi
datu najmanj 15 minut za premišljevanje. 

Razen tega zastavi komisija, vsakemu kandidatu eno 
ali več ustreznih ustnih vprašanj iz gradiva domače 
pismene naloge. 

Ustni izpit enega kandidata ne sme trajati več ko 
en dan. 

Kandidati opravljajo ustni izpit po abecednem redu. 
• Med pismenim in ustnim izpitom se mora odrediti 

presledek najmanj 24 ur. 
4. Terenski praktični izpit pri podjetjih ali v njih 

bližnji okolici odredi komisija za one tehniške uradnike 
in geologe, o katerih se iz opravljanja pismenega in 
ustnega izpita ni uverila, da ustrezajo popolnoma prak
tičnim potrebam rudarske državne službef za kemike in 
topilnicarje.se vfši v takem primeru praktični, izpit v 
kemijskem laboratoriju, odnosno pri topilniškem podjetju. 

Če nimâ komisija sedeža pri kakem podjetju, se vrSi' 
tehniški praktični izpit pri enem izmed onih državnih 
podjetij, ki' je najbližje sedežu, kjer se izpit opravlja: 
kandidatu pa je treba dati največ 48 ur, da zadostno 
upozna razmere dotičnega podjetja (terena, laborato
rija itd.), 
f> p Terenski izpit traja največ en dah za vsakega 
^»ndidfltfli 

Člen 19. 

• Vse izpite, navedene v prejšnjem členu, vodi pred
sednik komisije, ki je upravičen izpraševati iz vseh 
predmetov. 

Člani komisije, izpraševatelji izprašujejo samo iz 
skupine predmetov, za katero so odrejeni. 

Izpitna snov. 
Člen 20. .'. ' . , 

J Izpitna snov za ustni, pismeni in praktični izpit se 
deli po vrstah službe v rudarskem resortu na naslednje 
skupine: N 

1. Strokovno rudarska: 

Glavne geološke tvorbe in značilne okamenine. 
Glavna načela nauka o rudnikih. 
Poznavanje glavnih rud in premogovnih vrst v 

kraljevini. .v-, '; 
Rùdôsledna delà, otvar janjè rudnikov' in" vrste mo

tenj v rudnikih. 
Glavne, metode pri dobivanju in kopanju rüd in pre

moga kakor tudi ravnanje z orodjem, stroji in razstrelivi. 
Vrste zavarovanja (podzid^vänja) rudarskih gradb 

in prevoz proizvodov ob poznavanju materiala; strojev in 
a2)aratov. ' • " ' " ' ' . ' ' 

Načela Vede o predelovanju rudarskih proizvodov. 
Separacija rud, premoga itd. 
Ogledki za analizo proizvodov. 
Jamski požari. 

/ Akcija in priprave' za reševanje ljudi in del, 
Rudarska geografija.in statistika v kraljevini.,, 
Razne vrste strojnega' pfötafeta in praktični'nauk q 

ekonomiji toplote. ; f';";.. \ - ^ ''•''•- ''''.•'• \ ':'• 
Specialni rudarski stroji (yzdiganjè, črpalke, zavore 

itd.)*in poznavanje vsega-prometnega materiala, prihora. 
in OKodja. 

Glavni predpisi o parnih kotlih, o,čuvajih;kotlov Дп 
strojev in predpisi o gradbah.. '-..}•' ',•,'..'.,..,'.,•'*', 

Glavni električni predpisi in štrokpvni, pogoji za 
nabavo vseh rudarskih strojev in materiala. ' ." . 

Načela rudarskih meritev na polju in v jami, izde
lava rudarskih kart in poznavanje glavnih .aparatov.. 

Izdelava troškovnikov, pogoji za grädbe in gasilni 
predpisi. - ; ••'•:.•: : . • • ' • • „ ' . 

Donosnost rudnikov in rudišč, uprava jajnske in 
zunanje službe, storilnost delavcev in. strojev. 

Izračunjanje proizvodnih. stroškov in .tržnih cen pro
izvodov., :'>'':':- '• '.;.' '. _.; „'..:. .V " 

"•;-. É. Strokovno topilhiškav 
Nalik ö topilriištvu (plavžarstvu), zlasti: Železa, bakra, 

svinca, antimçma1 in predelovanje kuhinjske joli . 
To'piïnïs.fife' naprave (vfste,peči s.prUejdinaiai). 

, То>р,ШШш| stroji îri.'nauk 0;:ekonomïji;;tppMté. / 
Anorganska 4fe]ffi#4Bvüi,: aparati,'pribor in,odvze

manje ogledkov. 
Mehanično metalograisko.. in metalografskp-mikro-

skopsköjpreizkujianje, kovin. in kovinskih, zlitin. 
Topilniške gradbe, gradbeni gasilni pjcad^igi. ' ; ; , 
Topilrngka; geografija in ; statistika, киЦјјеуше. '. V 
Dónpshpst . topilniškoga dei^jV^tor^qs^, delavcev, 

strojev in naprav. U/^>4-,u'••...'^.-.".'••' :-
Pozhavanje „vseh vrst. in. cen jöpilniSyrih sifoVin, in 

polsirojin, pro^etgega n j a t e r ^ j prodiai tn nrib^r'a^;,.\ 
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3. Geološka: •> 

Praktična geologija, paleontologija, petrografia, mi
neralogija in metalogenija. 

Ravnanje ž aparati (kompas, barometer, mikroskopi 
Ud.)- ... . 

Poznavanje glavnih rudišč, rudarske geografije m 
statistike kraljevine. ~' 

Čitanje in risanje geoloških kart in kartiranje. 
Osnove iz anorganske kemije. . 
Določanje kovin po suhi poti in odvzemanje 

ogledkov. 
Ureditev geološkega muzeja. 
Organizacija in predpisi muzejske službe. 

ruđ, premoga, 

4. Kemijska: 

Anorganski del kemije. » 
Pravila za odvzemanje ogledkov: 

plina in njih priprava za analizo. 
Poznavanje glavnih rudnin in kamenov. 
Metode kolikostne analize kakor tudi ugotovljene 

odločilne metode pri odločilnih kolikostnih analizah. 
Elektrolitične metode pri kolikostni analizi. 
Kemijsko-metalurgični izračuni. 
Metalografija, zlitine in mikroskopija zlitin. 
Kolikostno določanje kovin po suhi poti (svinec, zla

to, srebro in platina) pri rudah. 
Vode za higiensko in tehniško uporabo (predpisi in 

analize). 
Premog in proizvodi iz premoga. 
Maziva (kakovost, predpisi in analize). 
Nafta in derivati nafte (uporaba, kakovost, predpisi 

in analize). . .. 
Glavne metode preizkušanja živil, zlasti pa onih, 

ki se nabavljajo za rudniški potrošek. 

S. Delavsko zakonodajstro: 

Poznavanje >Službenega redac za delavce, tarifne 
pogodbe in glavnih odredb zakona o zaščiti delavcev. 

Poznavanje pravil bratovske skladnice. 
Poznavanje predpisov o delavskih nadnicah — akor

dih, izplačilih, obračunih in "odtegljajih od zaslužka. . 

6. Finančno-komercialna (za tehnike): 

Poznavanje glavnih odredb zakona o državnem ra
čunovodstvu, glavni kontroli in zakona o taksah glede 
na potrebe v rudarski in topilniški stroki. 

Proračun in sestavljanje proračuna v rudarski stroki. 
Predpisi o službi v rudarskih skladiščih, prodaji 

prpizvodov, nabavah, prevzemanju in izdajanju materiala 
in strojev. : 

Poznavanje prometnih izkazov rudarske stroke. 
Poznavanje uzanc o kakovosti, nakupu in odpravi 

blaga, potrebnega za rudnike. • ' . 
Poznavanje poedinih stroškov za proizvajanje pro

izvodov in računa o donosnosti za podjetje, pri,katerem 
s l u ž i . -* ' . - ' ' { 

7. Racunsko-komercialna («a računske uradnike): 
Poznavanje zakona o državnem računovodstvu in 

glavni kontroli. 
Poznavanje pravilnika o specialnih blagajnah. 
Poznavanje glavnih odredb zakona o taksah in upo

rabe finančnega zakona. 
Poznavanje prostega in dvojnega rudarskega knjigo-

vodstvaj sestavljanje grometnib. izkazov in bilanc. 

Poznavanje glavnih predpisov trgovinskega zakona 
za pokrajino, v kateri služi. 

Znanstvo o poznavanju blaga in tvarin, potrebnih v 
rudarstvu. Borzne uzance. 

Osnovni pojmi vede o nacionalni ekonomiji. 
Glavni železniški predpisi o tarifah, dostavljanju in 

odpremi vagonov in blaga. Reklamacije. 
Predpisi za rudarska skladišča, zaracunjanje, pre

vzemanje in izdajanje blaga. 
' Predpisi o poštni hranilnici in čekovnem prometu. 
Predpisi o inventarju. 
Sestava rudniškega proračuna. 
Predpisi o izračunu delavskih zaslužkov, izplačilu 

delavcev in uslužbencev. 
Poznavanje cen in zaracunjanje rudniških proizvodov 

ter najvažnejših odredb o rudniških davkih in taksah. 
Organizacija finančnih oblastev in poznavanje naj-

glavnejših davčnih vrst. 
Tarifna pogodba in službeni red za delavce. Pravila 

bratovske skladnice. 
Pravilnik o prejemkih. 
Delo s pisalnim in računskim strojem. 

8. Rudarsko-policijska: 

Poznavanje vseh rudarsko-policijskih predpisov, zla
sti o pojavljanju metana (velja samo za rudarske teh
niške uslužbence), ravnanje in hranitev razstreliv (ne 
velja za topilničarje), o varnosti življenja, del, o ravna
nju s stroji, z rudarskim priborom kakor tudi poznavanje 
odredb in odgovornosti uslužbencev in prometnih uprav
nikov. . . 

Poznavanje glavnih zemljiškoknjižnih predpisov in 
I predpisov o rudniških knjigah. 

Poznavanje predpisov o rudniških razlastitvah. 
Poznavanje predpisov za rudniške strojne in elek

trične instalacije. 
Poznavanje predpisov za prijavo in dolžnosti ob 

nezeodah v jami in v zunanjem prometu. 
9. Obče zakonodajna: 

Ustava. 
Zakon o ureditvi vrhovne državne uprave. 
Uredba o razdelitvi na oddelke predsedništva mi

nistrskega sveta in ministrstev. 
Zakon o organizaciji ministrstva za šume in rudnike 

in rudarskih oblastev (zaslej uredba). 
Zakon o uradnikih. 
Rudarski zkkon pokrajine, v kateri kandidat služi. 

To velja parno do izenačitve rudarskega zakonodajstva. 
Zakon o občem upravnem postopku. 
Zakon o državnem svetu in upravnih sodiščih. 

10. Administrativna (za računske in administrativne 
uradnike): 

Organizacija dela v pisarnah in državnih skladiščih, 
ravnanje s spisi, inventarjem in mateVialom. 

Obči predpisi o administrativni skladiščni službi« 
glavne odredbe zakona o taksah, državnem računovod
stvu, blagajnah in glavni kontroli ter zakona o urad
nikih z disciplinskimi predpisi. » 

Obče poznavanje rudarskega knjigovodstva in izra-
čunjanje delavskih zaslužkov, tarifna pogodba in pra
vila bratovske skladnice. 

Poznavanje blaga in prometnega materiala. Borze 
uzance. 

" * J 



26. kos. 
1 , — 

499 

Glavni1 železniški predpisi o vročevanju in odpremi 
blaga. Reklamacije. 

Službeni red za rudarske delavce. 
Delo s pisalnim in računskim strojem. 

11. Administrativa (za tehnike): ' 

Organizacija dela v pisarnah, delavnicah in skla
diščih. 

Ravnanje s spisi, knjigami, črteži in materialom. 
Poročevalska služba in voditev -tabel in diagramov 

' o delovnem uspehu, proizvodnji, stroških, nadnicah in 
:-ò,j»znem prometnem materiato; po prometnih granah. 

Izpitna snòv za poedine uslužbence. 
Člen 21. 

Poedine vrste rudarskih uslužbencev opravljajo iz
pite iz sledečih skupin, navedenih v'členu 20.: 

1. Rudarski inženjerji iz skupin 1., 5., 6., 8., 9. 
in 11. 

2. Topilniški inženjerji iz skupin 2., 5., 6., 8., 9. 
in 11. 

3. Kemiki iz skupin 5. in 9. 
4. Geologi iz skupin 3. in 9. 
5. Rudarski tehniški pripravniki z nižjo šolsko 

izobrazbo iz istih skupin, kakor inženjerji, toda po, njih 
Šolski izobrazbi v zmanjšanem obsegu. 

6. Topilniški tehniški pripravniki z nižjo šolsko 
izobrazbo iz-istih skupin; kakor inženjerji topilničarji, 
toda'po njih šolski izobrazbi v zmanjšanem obsegu. 

7. Računsko-komercialni pripravniki s srednješolsko 
izobrazbo iz skupin 7., 9. in 10; 

8. Administrativni pripravniki t nižjo šolsko izobraz
ijo iz skupin 9. in 10. 

9. Gradbeni in strojni inženjerji. in ostali gradbeni 
to strojni pripravniki z nižjo šolsko izobrazbo oprav
ljajo izpite po predpisih in pred komisijo ministrstva za 
gradbe. • 

. 1Ó1 Rudniški zdravniki opravljajo izpit pri ministr
stvu za socialno politiko in narodno zdravje po predpisih 
in pred komisijo tega ministrstva. 

.11. Pravniki v rudarskem resortu opravljajo poli-
tičnoradministrativni izpit pri ministrstvu pravde po 
predpisih in pred komisijo tega ministrstva. 

Ta izpit ne daje kvalifikacije zâ pravnega referenta. 

Člen 22. 

izpitne ocene so komisijske in se ocenjajo vsa pi-
umena dela, pri ustnem izpitu pa vsaka skupina posebej. 
Ocene so: o d l i č n o , p r a v d o b r o , d o b r o in 
e l a b o , kar se izraža s številkami S, 4, 3 in-2. Končna 
oceni ustnega izpita je aritmetični seštevek pöedinih. 
ocen za vsako skupino. Končno oceno vsega izpita izka
zuje aritmetični seštevek océn domače naloge, pismenega 
in ustnega izpita, razen če je končna ocena pri ustnem 
izpitu >slabo<. 

Komisija odloča z večino glasov, ob enakem številu 
glasov pa odloča ona stran, s katero je glasoval pred
sednik .komisije, 

Kandidat, Čigar domača pismena; naloga se oceni za 
slabo, se ne pripusti k izpitu. 
,..;;. Kandidat, čigar pismeni, izpit se oceniš slabo oceno, 
se ne pripusti k ustnemu izpitu. ' - ' 

Ocene domače pismene naloge, pismenega in ust
nega izpita se kandidatu priobčijo. . • ' . . . 

Člen 23. 

Kandidati, ki izpit opravijo, dobe potrdilo z nasled
njimi ocenami: »odlično«, če je njegov aritmetični sešte
vek končne ocene 5 ali nad 4.5, pa ga komisija soglasno 
oceni za odličnega; »prav dobro«, če je njegov aritme
tični seštevek najmanj 4, toda pod 4.5 in ga komisija 
soglasno oceni za jako dobrega; »dobro«, če je njegov ^ 
aritmetični ^seštevek najmanj 3 in ga komisija z večino 
glasov oceni za dobrega; »slabo«, če je z večino glasov 
ocenjen za slabega, odnosno če je njegov aritmetični 
seštevek pod 3. 

Kandidat, ki dobi pri ustnem izpitu slabo oceno, se 
zavrne od izpita in mora vsega ponavljati v roku, pred
pisanem s tem pravilnikom (člena 2. in 6. pravilnika). 

Kandidatu se izda izvirno potrdilo, en prepis po
trdila pridrži komisija v svojem arhivu, dva prepisa 
potrdila pa se vročita oddelku za rudarstvo zaradi vpisa 
v uslužbenski list in za drugo službeno uporabo. 

Besedilo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu 
se glasi: 

POTRDILO. 
Podpisana komisija za državne strokovne izpite v 

rudarskem resortu ministrstva za šume in rudnike jè 
danes izprašala po predpisih pravilnika ministrstva za 
šume in rudnike T?', br. 1287 z dne 1. marca 1932. in na 
osnovi § 14. zakona o uradnikih z dne 31. marca 1931. 
uradniškega pripravnika g. _ , 
rojenega dne - ~.TrT v , 
sreza ~~ M..-L.».i-, b a n o v i n e ._ „.., 
in je sklenila, da je opravil ta izpit z oceno „_;..„;_...;_ „ 

, „.. in da zasluži, da prestopi v ... ;.. urad
niško skupino. V potrditev tega se mu izdaje to po
trdilo. 
Člani komisije: "• Predsednik izpraševalne 

komisije: 
(Stamplljka izpraševalne : , 

komisije) 
Tajnik: 

Predpisi 
za opravljanje državnega strokovnega izpita 
za privatne inženjerje po uredbi o pooblašče
nih inženjer jih k. ministrstva za gradbe štev. 
27.326 z dne 8. septembra 1924., čl. 2. tč. 4. 

Cleri 24. 
Privatni rudarski,in. topilniški inženjerji"pridobe 

pravico za-opravljanje., državnega strokovnega izpita po 
dveletni praksi po jdovršenih naukih to pp predpisih 
točke 1. Člena 16. tega pravilnika, le da zanje ne velja 
rok 5 let iz člena 2. tega pravilnika.•'. 

'...••:• Č l e n 25. 

Prošnja za izpit se vloži pri pristojnem prvostopnem 
rudarskem oblastvu, ki predloži prošnjo s prilogami in 
domačo pismeno nalogo (glef bien~Ï8. tega pravilnika) 
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ministrstvu za Sume in rudnike, oddelku za rudarstvo— 
za izpraševalno komisijo. з ;j -̂  

Glede prilog k tej prošnji veljajo odredbe, izdane 
a tem pravilnikom. 

Clen 26. 

i Tèmo za domačo pismeno nalogo dà na kandidatovo 
prošnjo pristojno rudarsko prvostopno pblastvo, ki ove
rovi to nalogo in priloge po predpisih Slena 18. tega 
pravilnika. 

Clen 27. 
Glede izpitne snovi veljajo odredbe členov 20. in 

21'. tega pravilnika. 
Clen 28. 

Izpit_ se opravlja pred isto komisijo, pred katero 
ga opravljajo državni rudarski inženjerji in topilničarji, 
ter v rokovih, predpisanih v členih 7. in 8. tega pra
vilnika... 

Clen 29. 
1 Glede taks in izpitnih honorarjev veljajo odredbe 

člena 15. tega pravilnika. < 
Clen.30. 

i Ce kandidat izpita ne opravi, ga sme samo enkrat 
ponavljati. 

Clen 3L. 
Glede ocenjanja veljajo odredbe člena 22. tega pra--

vilnika. 
- Clen 32. * 
Kandidatom, ki ta izpit opravijo, se izda potrdilo 

po odredbah člena 23. tega pravilnika, besedilo potrdila 
pa se glasi; 

POTRDILO. 
Podpisana komisija za državne strokovne izpite v 

rudarskem resortu ministrstva za šume in rudnik« je 
izprašala danes po predpisih pravilnika ministrstva za 
šume in rudnike P. br^ 1287 z dne 1. marca 1932. in na 
osnovi uredbe o pooblaščenih inženjer jih'ministrstva za 
gradbe št. 27.326 z dne 8. oktobra 1924. g. , 

sreza : . •* banovine _ ,• 
privatnega rudarskega (topilniškega) rnženjerja, • in je 
sklenila, da je opravil ta izpit, z oceno „ _ 

.V potrditev tega se mu izdaje to potrdilo. 
Člani komisije: . , Predsednik izpraševalne 

komisije,; 
(Stampiljka izpraševalne,.. ,ki':'h„ 

komisije) 
' ••' ,•'": Tajnik: ' ' ''•'•'' 

r • . '• - J - • 

• • Clen 33. •• i]3*ln-\> •; •• 
Ta pravilnik Ukinja Vse dosedanje ^МрШ o izpi

tih, ki so veljali doslej да ozemlju kraljevine Jugosla
vije za rudarsko stroko, 

. • ;•. -••••: С1бПл34г r i i iotó \ i : j lHüiV' : ' 
Ta pravilnik stopi v шобУ Kcf'S« $rnx&aë№ ^Službe

nih novinahc ••'"1"' • r , 4 ' i - i n •u^svrffv:•-.-. 
У BeograđUj dne 1. marca 1932.; R. br. 1287; 'r, 

1 Minister za šume in rudnike 
dr. Stanko Šibenik s. r. 

И...ЧШ:ЈЦ.Ј 

. 2 7 2 . ' - • 

Pravilnik 
o opravljanju državnega strokovnega 
izpita uradniških pripravnikov z ne
popolno srednješolsko izobrazbe za 
administrativno-pisarniško službo (v 

šumarski stroki),* 
Namen opravljanju izpita. 

Clen 1. 
Ta izpit opravljajo administrativni uradniški pri

pravniki v šumarski stroki, da pridobe pravico biti po
stavljeni na uradniška.. mesta v državni in banovinski 
službi. S iem izpitom naj se oceni sposobnost in izobraz
ba kandidatova za opravljanje administrativno-pišatni-
ške pomožne službe pri državnih in banovinskih šumar
skih oblastvih in napravah. 

Pravica, opravljati izpit. 
Clen 2. 

• Za opravljanje tega državnega strokovnega Izpita 
veljajo predpisi III. poglavja, §§ 12. do 17., in VI. po
glavja, §§ 55., 61. in 66. zakona o uradnikih. 

Vsi oni uradniški pripravniki v šumarski stroki, ki 
imajo nepopolno srednješolsko izobrazbo, ki pa ni ome
njena v uredbi gospoda ministra za prosveto, izdani po 
odstavku (') § 7. zakona o uradnikih, morajo opravljati 
državni strokovni izpit po tem pravilniku. 

Ta izpit se opravlja po dovršeni dveletni, najkes-
neje pa po dovršeni petletni pripravniški službi pri dr
žavnih ali banovinskih šumarskih telesih, napravah in 
podjetjih. 

Kandidat, ki se želi koristiti z odredbo odstavka i (*) 
§ 14. zakona o uradnikih (strokovni izpit se sme v?'isti 
stroki dvakrat ponavljati), se mora javiti za prvo oprav-, 
ljahje izpita najkesneje po dovršenem tretjem letu pri
pravniške službe. 

Uradniški pripravnik v državni službi, ki ne opravi 
tega izpita^ v Času, določenem v odstavku (e) § 14. za
kona o uradnikih, se odpusti iz državne službe. 

Pripravniška praksa. 

'-'' Clen 3. 
Starešina mora posvečati izobrazbi pripravnikov po

sebno pažnjo. Zato mora pripravnika v,administrativno 
pisarniško službo smotrno uvajati in njegovo delo trajno 
nadzirati .-..,• 

Zaradi sistematičnega vzgajanja določi starešina vsa* 
kenm .pripravniku, če se temu poslu ne bi utegnil po
svetiti osebno, posebnega uradnika, k i . mora skrbeti >,? : 
vso skrbnostjo za pripravnikovo,vzgojo in vežbanje. ;...„ 

čas za opravljanje izpita. 

Ölen 4 
, Izpiti se vrše enkrat na leto, in sicer nieseoaLi no* ) 
vembra. Dan pričetka izpitov določa izpraševalna ko-

.'misija. .'' .; ..f|. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« ž' dne 
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Prijave za opravljanje izpita, kolkovane po zakonu 
o taksah, se morajo izročiti komisiji najkesneje do kon
ca meseca julija istega leta. 

Prijave za opravljanje izpita. 

Člen 5. ".• ' ' 

Prijavi za opravljanje izpita se morajo pritožiti'po
trdilo nadrejenega strokovnega starešine o opravljeni 
pripravniški službi ob navedbi vrste del, ki jih je pri
pravnik opravljal, uslužbenski list in- starešinsko po
ročilo. 

Kraj izpita in\ sestava izpraševalne komisije. 
Člen 6. 

Izpit se opravlja pred izpraševalno komisijo, ki jo 
določi ban one.banske uprave, na katere področju se je 
zatekel kandidat v službi ob času, ko, je vložil prijavo 
za opravljanje izpita. . -

Kandidati s področja uprave mesta Beograda oprav
ljajo izpit pri oddelku za šumarstvo ministrstva za šume 
in rudnike pred izpraševalno komisijo, ki jo določi mi
nister za šume in rudnike. 

Komisija se sestavlja najkesneje do 10. januarja vsa
kega leta in јб sestavljena, iz predsednika, dveh članov 
izpraševateljev in poslovodje. '.' 
,:.-. Giani izpraševatelji morajo biti aktivni državni šu
marski uradniki s fakultetno izobrazbo, od katerih mora 
eden biti od uprave (direkcije) državnih gozdov, ki ga 
odredi na banovo zaprosilo minister za šume in rudnike. 

Ob sestavitvi komisije se določijo predsedniku in 
članom izpraŠevateljem obenem tudi namestniki. 

' ч . Člen 7. 
"" Določeni člani komisije morajo v 15 dneh, po preje

mu obvestila o imenovanju pismeno izjaviti ministru za 
šume in rudnike ali banu, ali sprejmó imenovanje ali 
ne; v poslednjem primeru morajo navesti razloge, radi 
katerih imenovanja ne morejo sprejeti, 

/ Člen 8. 
/ • . . . 

Ce je član komisije zadržan, da bi prišel k izpitu, 
mora o tem pravočasno obvestiti predsednika komisije, 
ki pozove namestnika; če bi bil pa tudi ta zadržan, 
zaprosi predsednik pismeno ministra za šume in rud
nike' ali bana, naj imenuje drugega namestnika j v tem 
primeru lahko tudi predlaga kandidata. 
- i1

 ( - . , . . • 
: • . ! < ; • • . . . • ' : • . . ' ' • • • ' : • . . 

iv .;. .... ..•Člen 9. ; : : , . 

„Sestava izpraševalne komisije, imena izpraševate
ljev za poedine predmete kakor tudi vse izpremembe 
med letom se objavljajo kandidatom po >Štfmafakem 
listu«, odnosno banovinskih, listih in je ta objava za vsa-

.." kogajf obvezna. 

ОМобђа o sprejemu kandidata in. določitvi izpraäexa-
""''"•' •-''' teljeyЏ, poedine predmete. '...,' 
£•».-... -:.•;;••:• • , c i e i h ' l Ö . .,:.,....:.:. 

:•:'4 izpraševalna komisija se sestaja najkesnejeLaO-dne 
1б, avgusta, na giameni poaiv gredsednika, kpmisije, pja* 

gleda prejete prijave in njih priloge in sklepa z veČino 
glasov o vsakem kandidatu posebej, ali se. pripusti k 
opravljanju izpita ali ne. 

O sklepu komisije obvesti poslovodja vsakega kan
didata posebej po njegovem nadrejenem oblastvu naj
kesneje do konca meseca avgusta. 

Obenem izbere komisija izmed svojih članov izpra-
ševatelje za poedine predmete, iz katerih naj se opravlja 
izpit po tem pravilniku. 

O vsem delu pri tej seji vodi poslovodja zapisnik, ki 
ga podpišejo vsi člani in poslovodja. 

Vrsta izpita. 

Člen 11. 
Izpit je javen in usten, töda med izpraševanjem se 

smejo dajati kandidatu tudi manjše pismene naloge. 

Obseg in opravljanje izpita. 
Člen 12. 

Kandidati za opravljanje izpita se morajo, preden 
se izpit prične, prijaviti pri poslovodji izpraševalne ko^ 
misije. l-

Ce prijavljeni kandidat k izpitu ne pride, se. smatra, 
da je po lastni yolji odstopil od,izpita, pa komisija o tem 
sklepa in ga po njegovem nadrejenem oblastvu obvesti. 

Člen 13, 
Dana pismena vprašanja, naloge, se morajo izdelati 

najkesneje v štirih urah in. po-preteku tega časa se mora 
naloga, četudi nedovršena, izročiti. . y < 

Ce je delal kandidat pismeno nalogo tudi v'ktìncep-
tu, ga mora z ostalimi zapiski vred, ki jih je napravil pri 
izpitu, izročiti izpraševalni komisiji. 

Predsednik izroči nalogo pristojnemu članu v oceno 
;in poročanje komisiji. -

!.". ,' . ;" ' . .câen'ii'VV' ...-''.- .-
Pismene naloge se izdelujejo vpričo in ob nadzorstvu 

enega člana komisije, ki ga odredi predsednik. • 
Kandidatom je dovoljeno, da uporabljajo pri izdelo

vanju pismenih nalog službeni zbornik pravil in predpi-
jsò» kot pomožno sredstvo. Druga pomožna sredstva niso 
^dopuščena." 
i Kandidat mora obdelati prejeto vprašanje samo-
jstojuo, brez kogarkoli pomoči;.vsako nedovoljeno deja* 
nje kandidatovo ima za posledico izključitev od nadalj

njega opravljanja izpita y tem roku; o tem sklepa izpra
ševalca kombija, v popolni seji. 

. i, ОШ . 
Člen 18. 

; Predmeft iz katerih,- sMikandidati izpralujejo.soti-le: 
j .^;Ђт«*п|ч§е|1аз^тадађ& s t r o ^ ^ . d ^ a y i ; , 
j 2. poznavanje najvažnejših odredb zakonov, uredb« 
pravilnikov, naredb itd^ izdanih po oddelku za šumar-
jstvo, in oddelku za računovodstvo in finance pri mini
strstvu za sump in rudnike; 

•'"S;" poslovnik zä obča «pravna oblaStva. ' 
i Poleg ustave kraljevine Jugoslavije najvažnejše ©d-
Lredbe naslednjih гаЗвт^^и-^^^^-^-' 
,, 4. zakona o nazivu in razdelitvi kraljevine na ugx№ 
пд območja^ 
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5. zakona o banski upravi; 
6. zakona o uradnikih; 
7. zakona o državnem računovodstvu in pravilnika 

za izvrševanje tega zakona; 
8. zakona o taksah s pravilnikom; 
9. zakona o imovinskih občinah; 

10. zakona o pobijanju zlorab v uradni dolžnosti; 
11. uredbe o povračilu potnih in selitvenih stroškov 

civilnih državnih uslužbencev; 
12. uredbe o draginjskih dokladah. 

Poznavanje vseh poslov kakor tudi predpisov in na-
redb, nanašajočih se na administracijo in manipulativne 
pisarniške posle oddelka za šumarstvo pri ministrstvu 
za šume in rudnike in temu podrejenih naprav. 

Člen 16. 
Izpit vodi predsednik izpraâevalne komisije. Ima 

pravico izpraševati iz vseh predmetov. 
Člani izpraševatelji izprašujejo samo iz onih pred

metov, ki so jim dodeljeni po členu 10. tega pravilnika. 
Izpraševalna komisija se mora prepričati, ali je pri

dobil pripravnik potrebno znanje in sposobnost, da vrši 
uspešno uradno administrativno-pisarniške posle šumar
ske stroke. Zato mora komisija z izpraševanjem ugoto
viti, ali kaže kandidat pravilno pojmovanje, zadostno iz
kušnjo in izobrazbo za uspešno uporabo teoretičnega 
znanja, kolikšna je v tem pogledu njegova obča izobraz
ba in poslovna spretnost in končno, kako ume uporab
ljati zakonske predpise in strokovno znanje na konkret
ne primere. 

Izpit smejo opravljati na dan najmanj 4, največ 6 
kandidatov. 

Odlaganje izpita. 
Člen 17. 

Samo v opravičenih primerih sme kandidat, ki je 
pripuščen k izpitu, izpit prekiniti ali zaprositi za odlo
žitev roka za opravljanje, o čemer odloči po pribavlje-
nem mnenju izpraševatlne komisije bani odnosno mini
ster za šume tin rudnike, če službuje kandidat pri upravi 
državnih šum. 

Rok se ne more odložiti, ëe je to poslednji rok po 
odstavku (e) § 14. zakona o uradnikih. 

Izid izpita. 
Cleo 18. 

Takoj po dokončanem izpitu sklepa komisija o uspe
hu izpita; pri tem lahko upošteva tudi starešinsko po
ročilo o kandidatu. 

Izpraševalna komisija pdslûjë'''samostojno in njene 
odločbe glede-kandidata so izvršne^ ''• " ; "' 

Člen 19. 

Najprej glasuje najmlajši po činu; predsednik gla
suje poslednji. 

Ti sklepi se vpisujejo na kandidatovi prijavi sami 
in jih podpisujejo predsednik, vsi člani komisije in po
slovodja. 

Člen 20. 

Zapisnik o izpitu vodi poslovodja; razen osebnih 
kandidatovih podatkov se vpisuje v zapisnik tudi uspeh 
izpita in razmerje glasov, s katerimi se je uspeh določil. 
Zapisnik podpisujejo predsednik, člani komisije in po* 
slovodja. 

•• Clén 21. 

Uspeh izpita se mora priobčiti kandidatu takoj. 
Službeno izpričevalo o tem izdaja izpraševalna komisija 
proti plačilu predpìsne takse. 

Izpričevalo se glasi: 

DIPLOMA 
o opravljenem državnem strokovnem izpitu. 

G. ~ ..-., rojen dne _ 
v .'.,.'._.......,. ..-* • i je opravil da

nes pred izpraševalno komisijo, odrejeno z odločbo 
g. bana banovine z dne ~ 

^ „,., št. , strokovni državni izpit za 
administrativno pisarniško službo v šumarski stroki z • 
oceno V dokaz se mu izdaja ta diplo
ma po členu 21.. pravilnika o opravljanju državnega stro
kovnega izpita uradniških pripravnikov z nepopolno 
srednješolsko izobrazbo za administrativno pisarniško 
službo v šumarski stroki. 

>zelo dobro«, Izprašani kandidat se lahko oceni: 
>dobro< in >alabo<. ' , 

Samo v izjemnih primerih, če se kandidat posebno 
odlikuje od ostalih в svojim znanjem in izobrazbo2 se 
lahko da ocen« »odlicnjx, 

dne 193. 

III. št. 

poslovodja 

predsednik 

Člana: 
1. 
2. 

Obrazec se natisne v državni tiskarni kot državno 
izdanje na pol pole normalne velikosti (pisarniške) in 
boljše kakovosti bele barve z %znakom; hrastove vejice 
z listi in trije želodi zelene barve v sredi nad gorenjim 
napisom: DIPLOMA. 

Člen 22. 

Vse odločbe in spisi izpraševalne komisije o kan-" 
didatskih izpitih se- predajo • odseku za šumarstvo kr. 
banske uprave za njegov arhiv; banska uprava objavi 
te odločbe v banovinskom službenem listu. 

Poročilo o uspehu izpita vsakega kandidata mora 
poslati komisija pristojnim oblastvom, pri katerih so 
uslužbenski listi kandidatovi zaradi vpisa potrebnih po-
ciatimv v n a l i i ž h a n a l H Hat 
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Odsotstvo za opravljanje izpita. 

Člen 23. 
v Kandidati smejo dobiti za opravljanje izpita največ 

.7 dni odsotstva. 

Nagrada izpraševateljem. 

Člen 24. 
Predsednik, člani izpraševalne komisije in poslo

vodja dobivajo nagrado, ki jo trpe kandidati po pravil
niku-gospoda ministra za finance D. R. br. 72.100 z 
dne 4. junija 1927.; če pa stanujejo zunaj kraja, kjer se 
opravlja izpit, dobivajo iz banovinske, odnosno državne 
blagajne tudi še pripadajoče potne stroške.po predpisih 
o povračilu poinih stroškov za službena potovanja. 

Povračilo potnih stroškov kandidatom. 

Člen 25. 

Pripravniku, ki opravlja ta izpit zunaj svojega služ
benega kraja, se prizna pravica do potnih stroškov iz 
banovinske, odnosno državne blagajne, če izpit opravi. 

Prehodne odredbe. 

" ' - Člen 26. 
V letu 1932. se lahko opravlja izpit kljub predpisom 

člena 4. tega pravilnika razen v novemberskem roku 
tudi;v mesecu maju, če se tedaj kak kandidat k izpitu 
prijavi. 

Prijave za opravljanje izpita v tem roku se morajo 
vložiti najkesneje do konca meseca marca tega leta. 

Da so pripuščeni k izpitu, je komisija dolžna obve
stiti kandidate najkesneje do dne 15. aprila. 

Veljavnost pravilnika 

Člen 27. 
Ko stopi ta pravilnik v moč, prestanejo veljati vsi 

drugi predpisi^ ki so veljali doslej v kraljevini Jugosla
viji za opravljanje državnega strokovnega izpita za ad
ministrativno pisarniško službo v šumarski stroki urad
nikov z nepopolno srednješolsko izobrazbo. -

Člen 28, 

Cz n>& pravilnik stopi v moč, ko se razglasi v >Služ-
beaih nòvinah«. 

J У Beogradu, dne 3. marca 1932.; št. 34.487, 
Minister za. šume in rudnike 

dr. Stanko Šibenik s, r. 

503 

k;-'Ä ,. 

Banove uredbe* 
273. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No. 5304/2. 

Popravek. 
V 21. kosu »Službenega lista« z dne 15. marca t. 1. 

je bilo pomotoma objavljeno pod poglavjem: >Objave 
banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 1. 1932<, 
pod II. No. 5304/1, in sicer v toč. a, da bo pobirala občina 
Središče občinske trošarine od 100 1 vina Din 50'—. 
Pobirala pa bo od 100 1 vina Din 75*— občinske tro
šarine.' 

Kralj, banska uprava Dravske banovine v Ljubljani/ 
• • " 39. marca 1932. 

. . : , : Po pooblastilu bana,; 
načelnik upravnega oddelka 

dr. Stare s. r. 

II. No. 1000/1. 
Objava. 

Občina Planinska vas, v srezu Šmarje pri Jelšah, 
bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu< v 
letu 1932. občinsko trošarino od 100 1 vina Din 100'—. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 23. marca 1932. 

2.74.. 

Razne objave 
iz „Službenih novin". 

Številka 39 z dne 19. februarja 1932. 
Njegovo Veličanstvo kralj je postavil na predlog 

ministra za ргosveto in na.podstavi § 77. zakona o za
ščiti avtorskih pravic z ukazom od 26. januarja 1932. 
za člane sveta strokovnjakov za avtorsko pravo Ž u p a n 
č i č a O t o n a , pisatelja, D o l i n a r ja A l o j z i j a , 
kiparja, in : La jo v i c a A n t o n a , , skladatelja. 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 21. ja
nuarja 1932. rje bil. postavljen v etnografskem muzeju v 
Ljubljani za upravnika^/^pravicami uradnika III. polo
žajne skupine 1. stopnje d r. Z u p a n i č -N i k o, uprav
nik istega raavoda v pokoju... -

Z ukazom Njegovega Veličanetva kralja z dne 2. fe
bruarja 1932. so napredovali: v IV. položajno skupino 
L stopnje: d r. K o, ci p ô r J a n e z , , profesor klasične 
gimnazije v Mariboru, P r i j a t e l j K a r e 1, profesor 
kjsHčaai јаМЦ^^аЈјДаг^огд, Jžagaj-a, LHdsikt 
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profesor realne gimnazije v Murski Soboti, d r . Š o r 1 i 
P e t e r , profesor I. realne gimnazije v Ljubljani in 
M r a v l j a k F r a n c , profesor realne gimnazije v Ce
lju, dosedanji uradniki IV. položajne skupine "2. stopnje; 
v IV. položajno skupino 2. stopnje: T o m e e E r n e s t , 
profesor klasične gimnazije v Ljubljani, K a m b i č M i 
h a e l , profesor II. realne gimnazije v Ljubljani in d r . 
L o v r e n č i č J o ž e f , profesor II. realne gimnazije 
v Ljubljani, dosedanji uradniki V. položajne skupine; 
v V. poïoza'jno skupino: d r . Ž e r j a v G r e g o r , pro
fesor ženskega učiteljišča v Ljubljani, K o b 1 a r 
F r a n c , profesor II. realne gimnazije v Ljubljani, 
S i v e c I v a n , profesor klasične gimnazije v Ljubljani, 
K r a n j c S i l v e s t e r , profesor II. realne gimnazije 
v Ljubljani, A n ž i č A n t o n , profesor I. realne gim
nazije v Ljubljani, O s t e r c F r a n j o , profesor žen
skega učiteljišča v Mariboru, B a j ž e l j I v a n , učitelj 
veščin moškega učiteljišča v Ljubljani in Z a l e t e l 
V i n k o , učitelj veščin I. realne gimnazije v Ljubljani, 
dosedanji uradniki VI. položajne skupine; v VI. položaj
no skupino: L e b e n M a r i j a , profesor ženskega 
učiteljišča v Ljubljani in d r . I l e J o s i p , profesor 
L. realne gimnazije v Ljubljani, dosedanja uradnika VII. 
položajne skupine; v VII. položajno skupino: K l e m e n e 
I v a n a , učiteljica veščin II. realne gimnazije v Ljub
ljani in S l i b e r L j u d m i l a , učiteljica vešoin II. 
realne gimnazije v Ljubljani, dosedanja uradnika VIII. 
položajne skupine. 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 30. de
cembra 1931. so napredovali v VII. položajno skupino: 
T r o h a E1 z a , učiteljica v Zavrču, srez ptujski, Š a j -
g e r H e d v i k a , učiteljica v Novem mestu, H e r z o g 
A n a , učiteljica V Ljutomeru, R a k o v e c C i r i l a , 
učiteljica pri Sv. Pavlu pri Preboldu, K o n t l e r M a 
r i j a , učiteljica v Prihovi, L e v e č Š t e f a n i j a , uči
teljica v Bohinjski Bistrici, A r r i g 1 e r V a l e r i j a , 
učiteljica v Trzinu in V e b e r F r a n j a , učiteljica v 
Starem trgu, dosédaj učiteljice VIII. položajne skupine. 

Številka 40 z dne 20.-februarja 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 7. fe

bruarja 1932. je bil upokojen Z u p a n č i č J a k o b , direk
tor realne gimnazije v Mariboru, uradnik III. položajne 
skupine 1. stopnje. 

Z ukazom Njegovega,Veličanstva kralja z dne 21. ja
nuarja 1932. so bili upokojeni: S i r e E r n e s t , učitelj v 
Ljubljani, S k r b i n š e k I g n a c i j , učitelj v Planici, 
P u š e n j a k I v a n , učitelj v Mozirju, O d l a s e k J o s i p , 
učitelj v Domžalah, P r e m k A l o j z i j a , učiteljica v Gro
supljem in O r e d Z o r a , učiteljica v Ljubljani. 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z đne 23. ja
nuarja 1932. se jè razveljavil ukaz z dne 17. junija 1929., 
O. n. štev. 47505, Kolikor se tiče upokojitve H o r v a t - S o s 
K l a r e , bivše otroške vrtnarice iz Dolnje. Lendave. 

Številka. 41 z dne 22. februarja 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja и dne 3. fe

bruarja 1932., 1IL štev, 5831, je bil postavljen za višjega 
policijskega komisarja VI. položajne skupine pri upravi 
policije v Ljubljani V o d i n e l i é J t n t e j policijski Jcorni* 
sär VII. položajne skupine-iste uprave; < 

Z ukazom -Njegovega- Veličanstva kralja ž dne 31.' de
cembra 1931. je bil razveljavljen ukaz z dne -30, novem
bra 1929., po katarenv- j e napredoval v V. skupino 

I. kategorije dr. K o š i r Al i ja , docent medicinske fakul
tete univerze kralja Aleksandra I. v Ljubljani. Z istim 
ukazom je bil razveljavljen ukaz z dne 8. aprila 1930., 
po katerem je napredoval v. VI. skupino I. kategorije 
dr. Rus J o ž e , pamočnik knjižničarja državne knjižnice 
v Ljubljani. 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 21. ja
nuarja 1932. je bil razveljavljen ukaz z dne 30. marca 
1927., P. številka 4068, s; katerim je bil upokojen P a v 
l i n i h A l o j z i j , ravnateljski adjunkt pri bivšem velikem 
županu v Ljubljani kot uradnik 1. skupine III. kategorije.. . ' 

Minister za trgovino in industrijo je postavil z odlo
kom z dne 14. januarja 1932., I. štev. 966/0, pri glavni . 
podružnici Državne hipotekarne banke v Ljubljani za , 
uradnika IX. položajne skupine C v e t l i č a n i n a Manoj-
la , uradniškega pripravnika iste podružnice. 

Pomočnik ministra za finance je na prošnjo postavil 
z odlokom z dne 8. februarja 1932., štev. 114Ò1, za dav-
karja Vili . položajne skupine davčne uprave v Novem 
mestu Š t e r b e n c a Jožef a, .davkarja iste položajne , 
skupine davčne uprave v Supetru, in za pomožnega dav-
karja IX. položajne skupine davčne uprave v Škof ji Loki 
S o b e r la A n d r e j a , pomožnega davkarja iste položajne 
skupine davčne upraVe v Čabru. 

Številka 43 z dnè 24. februarja 1932. . 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. fe

bruarja 1932., štev. 7274/1., je. bil postavljen za kmetij
skega' višjega pristava in vršilca dolžnosti vinarskega 
potovalnega učitelja pri banski upravi Dravske banovine 
v Ljubljani v VII. položajni skupini i n g . L u k m a ri 
F r a n j o , profesor srednje.kmetijske šole v Bukovem, v 
isti položajni skupini. 

Številka 44 z dne 25. februarja 1932. 
Minister za socialno politiko in narodno zdravje je 

postavil z odlokom z dne 23. decembra 1931., O. štev. 
21417/31, dr. H e r f e r l a H e n r i k a , uradniškega ; -pri
pravnika obče državne.bolnice v Ljubljani, za sekundar
nega zdravnika v VIII. položajni skupini s plačo 730-+-* 
dinarjev in s položajno doklado D'in 400-— mesečno. _ 

Z odlokom ministra pravde z dne 6. februarja 1932.,.;. 
štev. 9105, je bil postavljen, za pisarniškega oficiala VIII. 
položajne skupine pri okrajnem sodišču v Dolnji Lendavi 
G r u d e n R a f a e l , bivši pisatniški uradnik pri. okraj
nem sodišču v Gilarzi (Italija), premeščen.pa. je_ bil na. 
prošnjo k okrožnemu sodišču v Mariboru v dosedanji 
položajni skupini A m a l i e t t i J u l i j , višji pisarniški 
oficial VIII. položajne* skupine pri okrajnem sodišču;v 
Dolnji Lendavi. . . ' 

Številka 45 z dne 26. februarja 1932. " <.•.•.,••-
Z ukazom Njegovega Veličanstva kfalja z dne 7. fe

bruarja 1932. sta bila na prošnjo postavljena: za davčne-
ga kontrolorja VII. poldžajne skupine davčne uprave;? 
Novem mostu, Š. t ar k e 1 Rudol f , davčni. kontrolor., jetft « 
položajne skupine davčne uprave na Brežicah,, in zii "•• 
davčnega kontrolorja V i t položajne skupine ' davčne 
uprave v Mariboru P e t e k ' A n t o n , davčhi'kbntfbl^ iste 
položajne skupine davčne, uprave v Brežicah. 

Z odlokom ministra za trgovino in industrijo ž dne 
8. februarja 1932., i. štev! 3358/0, je bil premeščen pt> 
potrebi službe v državno tehnično srednjo Solo v Ljub
ljani U r a n k a r P a v e l , profesor VIII. položajne sku
pine državne trgovske akademije v-Sarajevu. 

izdajar krùlieveïa; Wntìto trpravà DwvMÉe banòvfaèi; njen tfredstavnllc la urednik: Pohar Robert v tfublJartL 
. ; • y. ffljjtft fa ЈГ&^Ђ&*™*л1№9ав1Ј* ï WSbll«tìJi »Jen ErÄdftteis&i gtmar ШРШв.к v Ljubljani. ' 
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KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

27. kos. V LJUBLJANI, dne 1. aprila 1932. Letnik III. 
V S E 

j JWfo Proračun izdatkov in dohodkov Dravske banovine za leto 
Ir 1932./33. z uredbo in pravilnikom. 

276. Naredba o občasni prepovedi uporabe sačil v Dravi, Dra-
vinjl in dr. » 

277. Razglas o podjetjih za redni prevoz oseb z motornimi vozili. 

B I N A : 
278. Popravek navodil za sestavljanje, opremljanje in predlaga

nje občinskih računov. \ 
279. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 

letu 1932. 
280. Razne objave iz »Službenih novin«. 

Banove uredbe. 

275. 

Proračun 
izdatkov in dohodkov Dravske bano

vine za leto 1932./33. 

Uredba 
glede banovinškega proračuna Dravske 

banovine za leto Ш2./33, 
' . ; ' . § 1 ; : • • . • • . - . • . • • 

Banovinski proračun za leto 1932./83; je sestavljen 
tako-le: , ^ 
1. Proračun občih izdatkov" in dohodkov: 

' izdatki . . . . ; . . . . ' . Dih 110,324.284— 
Dohodki . . . . . . . . . . 110,324.284—* 

2. Proračun izdatkov in "dohodkov banovinskih podjetij, 
zavodov in ustanov: . . 
Izdatki . . ' . . . . . . i . Din 47,579.208-— 
Dohodki . . . . . . . . . „ 48,478.492--

Presežek dohodkov Din 

§ 2 . 
Virmiranje osebnih izdatkov na stvarne izdatke in 

obratno ni dovoljeno. 
'•• \ • § 3 . . ' . ' : ' 

> V završnem računu se morajo točno pokazati-in 
objasnitiv vsi virmani' z navedbo odobritvenega odloka. 

' '" , ' . § * . , •. . 
t*4r\f- -Izdatke po partijah 4, 5 in 6 obračunava ba4n samo 
'' <j">nà p^ziv ministra z!a notranje posle. N 

.-.. § 5 . .' . ,. , 
Kolikor se ne zasedejo v proračunu predvidena pra-

geaatična mesta banovinskih uslužbencev, more ban na 
odgovarjajoča' mesta postaviti шзпогајгпе uslužbence 

§ 6. 
V delno kritje potrebščin, navedenih v občem p/o-

racunu, se pobirajo izza dne 1. aprila 1932. sledeči bano
vinski davki, takse in doklade: 

: 1. 35°/o-na obča banovinska doklada k vsem držav
nim neposrednim davkom. 

2. 25%-na nadomestna cestna doklada. 
.3. 10%-na zdravstvena doklada po § 17. zakona a 

zdravstvenih občinah. 
4. Trošarina na alkoholne tekočine. 
5. Trošarina na ogljikovo kislino in umetne brezr 

alkoholne, pijače. . 
6. Trošarina na bencin. 
7. Trošarina na električno, energijo. 
8.. Trošarina na premog. 
9. Taksa na plesne prireditve in podaljšanje poli

cijske ure.. !_. 
10; 50°/o-na doklada na državno takso na vstopnice in 

4°/o-na taksa od vrednosti kinematografskih vstopnic. 
11. Taksa, na lovske karte. *• .."••• 
i2. 'Taksa na sečnjo gozdov. 
13. Taksa na zakupnino lovišč in ribolovov. 
14. Taksa na živinske potne liste. . 
15. Taksa na šoferske legitimacije. 
16. l°/o-na taksa od prenosa nepremičnin. 
17. 50°/o-na doklaMa k dopolnilni prenosni: taksi: v ' 
18. Banovinska davščina na šmarnicb. . 
19. Davščina na-motorna vozila. . 
20. Trošarina ha pnevmatiko. 
21. Prispevek avtobusnih podjetij za prekomerno 

uporabo jasnih cest. 
22: Odkupnina osebnega dela po § 38., zadnji odsta

vek, zakona o nedržavnih, cestah. 

899.284*— 

• > . - • • - § 7 . • • • : • • \ . • • . 

Banovinske davščine uredi ban s pravilnikom po 
§ 65. zakona o banski upravi, v katerem se odredi ob
enem, ali in koliko morajo pri pobiranju posameznih, 
davščin-sodelovati državfci organi. 

; •• , : , , , , . . . ••• . - ; / § 8 . y - — - : - " ; • • ' — 

Ban more podeljevati iz dohodkov banovinskih dav
ščin nagrade uslužbencem in organom, ki so pri pobi-
ranjUj odsoano nadziranju pokazali- dobrg ' usgehe. Pr i 

-i:< -, 
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onih vrstah davščin, kjer se vrši formalna odmera, se 
če je bilo pobrano лпогсјЈгЛаЦ te nagrade samo tedaj, 

UV>4saj 80°/o predpisane vsote. 

§ 9. 

Kraljevska banska uprava more onim banovinskim 
zavodom in ustanovam, ki se vzdržujejo popolnoma ali 
v pretežni meri z lastnimi dohodki1, dajati iz svojih te
kočih sredstev predujme, ki jih morajo obračunati in 
vrniti najkesneje do 31. marca 1933. 

§ 1 0 . 
Finančni oddelek banske uprave sestavlja trome-

sečne izkaze po posameznih vrstah dohodkov ter jih 
predlaga odseku za samoupravne finance v roku 15 dni 
po preteku dotičnega četrtletja. 

§ H . 
Nagrade dnevničarjev ne smejo presegati višine, 

odrejene za dnevničarje z uredbami o višini nagrade 
dnevničarjev v poedinih ministrstvih. Za oddelke, ka
terih ministrstva še niso izdala uredbe, velja uredba o 
višini nagrade dnevuičarjem pri ministrstvu financ 
(»Službene novine« z dne 18. dec. 1931. Br. 297/XLVI). 

' • § 12. ' 

Ta uredba s proračunom, ki je njen sestavni del, 
stopi v veljavo dne 1. aprila 1932. 

L j u b l j a n a , dne 24. februarja 1932. 
Ban': dr. Maruši? 1. r. 

Gospod minister za finance je odobril to uredbo z 
odločbo od 26. marca 1932., št; 16.991. 

Proračun 
izdatkov in dohodkov Dravske banovine za leto 1932./1933. 

Pregled občih izdatkov in dohodkov banovinskega proračuna Dravske 
banovine za leto 1932./33. 

A. Izdatki (potrebščine). 

Poglavje 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

N a s l o v 

Splošni oddelek in glavna pisarna . . „ » * 
Upravni oddelek, . . . . . . . . . . . . 
Kmetijski „• oddelek . . . . . * . , . * . 
Prosvetni oddelek . . . 4 » , . > . , < 
Tehnični oddelek 
Oddelek za socialno politiko in narodno zdravje 
Finančni oddelek . . . » 
Oddelek za trgovino, obrt in industrijo . , » 
Komisija za agrarne operacije . . . . . . 
fiezervni kredit . . . . . . . . . . . . 

• • > • 

Skupaj 

Znesek 
Din 

6,393.620 
262.956 

11,687.780 
6,099.484 

51,335.318 
19,706.654 
10,690.676 
2,293.652 

808.408 
• 1;045.736' 

110,324.284 

B. Dohodki (kritje). 

Poglavje 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

N a s l o v 

. « « i 
• * * 
. t * 

1 t i i t » 

« t « I « « 

Banovinske doklade . . « . « 
Trošarine » .• 
Banovinske davščine in takse . 
Prispevek avtobusnih podjetij in odkupnina za osebno delo 
Bazni dohodki „ a , . * • * « • • « s a • * • • 

Skupaj 

Znesek' 
Din 

50,190,000 
41,300;000 

9,910.000 
2,500.000' 
6,424.284 

110,324284 

C. Bilanca (potrebščine, kritje). 

Skupaj potrebščine . . i g « t i e i t * « « ! » t ! i i • * « « « » * ? • > Din 110,324.284'-^ 

Stupaj kratje. i,£. JL J. j » M U - J I J . « * » * * J * * * * * * &- l f • • .» 11Рг324.284*--* 

:M* 
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IZDATKI. 
I. poglavje: Splošni oddelek in glavna pisarna. 

1 
Рч 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 

л 
i 
»H 

12 

•S 
'§ 

2 
3 
4 
5 

2 
3 

4 
5 

.Ä 
•a 

N a s l o v 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 
i 

A. Osebni izdatki. 
Plače, periodični poviški, položajne doklade: 

a) uradnikov: 1-IV/l, 2-VII, 1-VIII-l, 6-VIII, 3-IX-l, 6-IX, 
4-X-1, 8-X Din 384.400-— 

b) uradniških pripravnikov; 2 za VIII. 
skupino (eno mesto nezasedeno), 1 za 
IX. skupino, 5 za X. skupino . - . - . . „ 138.240— 

^ l a č e zvaničnikov 1-1, l-II, 5-HI-l, 5-III 
Plače služiteljev 1-1-2, 1-1-1, 1-1, 1-II-2, 6-IM, 7-II . . . . 
Doklade, osebne, posebne in rodbinske . . . . . . 
Nagrade kontraktualnim uradnikom in dnevničarjem z zava-^ 

rovanjem po zakonu o zavarovanju delavcev ' . . . . » . . 
Napredovanja in povišice . . ' . ' . n -. 

B. Stvarni izdatki. , 
Potni in selitveni stroški za-vse oddelke . . . . n . . ч . 
Upravni stroški za vse oddelke: 
. Pisarniške potrebščine, naročnine »Službenih novin«, >Službe-

nega lista«,, strokovne knjige, službene objave itd 
Za izdajanje in založništvo »Službenega lista« . . . . . . 
Najemnine, kurjava, razsvetljava, čiščenje, zavarovanja, davki, 

bira itd . . . . . . . . . . . 
Nabava in izpopolnitev inventarja 
Prispevek k,nabavi uradne obleke •. /-. -. ч ' . . . :••' . ». 

Za reprezentacijo . . . . . . . . . . . . . » . - . * . . a 
Za nacionalno prosveto . . . . •. . . . . . . . . • . 
Za poverljive zadeve 
Izdatki po pravilniku z dne 2. decembra 1929, »Službene novine« 

z dne 6. decembra 1929, št. 287/CXVJI . .. ,.' , , . . •, . 
Stroški banskega sveta - . . •. 
Obratni stroški za uradne avtomobile 
Stroški za izdelavo in sestavo ter tiskanje proračuna, uredb in 

pravilnikov . . . . . . . . 
Pospeševanje elektrifikacije . . . . . . . . . 

Skapaj.I. poglavje .' . . 

II. poglavje: Upravni oddelek. 

. N a s l o y 

Osebni izdatki. , • 
Plaže, periodični.pqviški t pplo^ajne^ doklade: 

a) uradnikov: 1-IV/i, 1-VI-Ì, 1-VI," 1-VII, ' 
2-IX . . . . . . , g . « t . *, •-Шв 183.020— 

b) uradniških pripravnikov: 
1. za VIII. skupino . ; . . , • , , . „ 20.400— 

D.okladej osebne^ posebne "in rodbinske . . . ,. . K , ;, 

Skupaj II. poglavje i • • 

522.640--
50.960'-
60.960-

73ÖJ000--

695.560--
1.500'-

525.000'-
200.OÓ0--

512.00O--
100.000'-
2Q.000--

2,068.620--

1,200.000--

1357.O00--
120.000'-
;300.000'-
100.000--

20.000--
150.000--
50.000'-

. 30.000--
1,000.000--

6j393.62p--

i,Jfc! 

I z n o s 

pozioije 
» ii i 

partij» 

Diu 

4 Ш.420--
109.536"— 262.936'-^ 

262.9ÎJ6"-
•— 
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»III. poglavje: Kmetijski oddelek. 

1 
P H 

•S 
-g . 
'§ 
Рч 

N a s l o v 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 

13 

14 

15 

16 

17 

2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 

1 
2 

l 

Osebni izdatki. 

BANSKA UPRAV A. 

Plače, periodični po viški, položajne doklade: 
a) uradnikov: 1-V, 1-VI-l, 5-VI, 3-VII, 

1-VIII-l, 6-VIII, 1-IX-l, 1-X-l, 2-X . . 
b) uradniških pripravnikov: 

2 za VIII. skupino, 4 za IX. skupino, 2 za 
X. skupino . . . . . . . . . . . '« 

Doklade, osebne, posebne in rodbinske 

Din 366.600-

134.280-

Nagrade kontraktualnim uradnikom in dnevničarjem z zavaro
vanjem po zakonu o zavarovanju delavoev . . . . . . . 

Kmetijska izobrazba: kmetijske gospodinjske učiteljice in po-
ШОСД1СО • ^ • • t • • -• • • • c џ • % . џ . џ - • • • 

Stvarni izdatki. 

KMETIJSTVO. 

Â. K m e t i j s k a i z o b r a z b a , 
Splogna kmetijska in gospodinjska izobrazba: 

a) poučna kmetijska potovanja, konference in 
an&ete-. •• * . . . » . .. . • * . ' . 

b) predavanja, tečaji, zimske šole, kmetijski 
tisk, prosveta : in, propaganda . . , s . • 

c) kmetijske razstave... .. f ... . . . . « 
Č) podpore za kmetijsko-gospodinjske šole . 
d) potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaji . . 

Kmetijsko nadaljevalno šolstvo: • • - . ' • 
a) za izobrazbo učiteljetva -. . '-., u • . . 
b) pouk na kmetijskih in gospodinjskih na

daljevalnih šolah (nagrade predavateljem, 
demonstracije, ekskurzije, oprema itd.) . „ 

a) Podpore za študif na kmetijskih fakultetah 
ia šolah ter za specialno izobrazbo kme
tijskih strokovnjakov ,. . . . . . . . Din 

b) izpopolnjevanje gospodinjskih učiteljic . .,. 

Din 45.000— 

„ 8 0 . 0 0 0 — 
„ 8 0 . 0 0 0 — 
„ * 9 0 . 0 0 0 — 
,,' " 4 0 . 0 0 0 — 

Din 100.000— 

456.800--

60.000--
20.000--

B. N e p o s r e d n o p o s p e š e v a n j e k m e t i j s t v a . 

! . . . ' , Poljedelstvo 1Д hmeljarstvo. 
Prispevki za nabavo umetnih gnojil. « , t t . » s i 
S e m e n o g t t j s t v o . . . . . . . . . . ( • « > > • i 
Zatiranje živalskih škodljivcev . « . t • « t o « « « 
Zatiranje rastlinskih bolezni . .. -. . « . . . « • 
Prispevki za nabavo kmetijskih strojev 
UredHe,v vzornih' kmetij . , . . . . . . 
Splošno pospeševanje travništva . i • 
Hmeljarstvo . i t » • # . < t " « ' « 

• * • 
• i > 

i i » 

- •'• ° živinoreja. 

Licencpvanje in premgvanje plemenske živine in itekme 
Nabava, Vzreja in vzdrževanje plemenske živine . • • 
ÜBtanoyitevjwmliiinärfikih selekcijskih postaj . . ' . % 

l» ! 

I 1 

t • 

« » 
• . • 

* « 
• t 

• . • 
* ». 
• • 

500.880"— 
Мб.ООО'— 

341.040— 

335-000--

556.800— 

80.000'-

140.000— 
170.000— 
30.000-— 

' 30.000--f 
120.000-— 
80.000'— 

180.000— 
80.000-— 

200.00Ó'— 
460.000-—. 
60.000'— 

1,187.920--

184.800--

971.800-

Ф 

780-000— 

тоаооо 4 
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•E 
0ч 

18 

19 

1 
•s 

4 

5 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

20 

... 

21 

-. - :ч 

••~т~ i 

-xj 

1 
2 

,- з 

4 

б 
6 

• • ! • • 

2 
3 
4 
5 
в 
7 

• 8 

•"•••••;• * - i 

N a s l o v 

• . - . . . . . . Prenos. . . 

Podpiranje rodovniških organizacij, uvedba mlečne kontrole, 
živinorejska izobrazba . . , • • • 

Ureditev gospodarstva z gnojem:. 
a) prispevki za ureditev gnojišč in gnojnih 

jam Din 900.000-— 
b) prispevki za nabavo sesalk in gnojničnih 

vozov „ 100.000-— 
Prispevki za pospeševanje mlekarstva in mlečna propaganda 
Prispevki za pospeševanje čebelarstva . . . . . . . . . . . 
Prispevki za pospeševanje ribarstva 

Vinarstvo. 

Nabava vinogradniških škropilk in drugega vinogradniškega 
orodja . . . . . . - . - . - . . . . . . , . . . . . , , . . . 

Prirejanje tečajev za vinogradništvo in kletarstvo . '. '. . . 
Prirejanje vinskih razstav in grozdnih sejmov . . . . . . . 
Nagrade za zatiranje direktno rodečih sort,-pVispevkî zâ dobavo 

trt, nagrade za vzorno ureditev vinogradov, kleti itd. . . . . 
Za organizacijo zadružne produkcije in prodaje vina . . . . . . 
Trsni Sortiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Podpore za vrbogojstvo in pospeševanje pletarstva ... . . . , 

Sadjarstvo in vrtnarstvo. 

Prispevki za drevesnice . . . . . . .. . , . . , , . ' . . ..,,.>.»,...-
Premije in podpore za vzorne šolske vrtove-in-sadovnjake . « : 

Sadjarski tečaji, razstave in sejmi •. . • <.. '•. ', '. .-. .'. '. . . .,' 
Podpore in nagrade, za zatiranje sadnih škodljivcev . . ' ; . . 
Vzdrževanje centralne drevesnice in razširitev ' drevesnice v. 

Rakičanu . . . . . . . . . . , . . 
Pospeševanje kmetijskega vrtnarstva . . .. . ... .. . , •;•._ . 
Prispevki za nabavo sadnih dreves (po banovinskih ustanovah) 

Zadružništvo in kmetijske organizacijo. ; 

Prispevek kmetijskim zadrugam s . ' 
Prispevek zadružnim šolam . . . . . . . . . . . . .. . 
Za- zadružne revizije, organizacijo novih zadrug; sanacijo zadrug, 

zadružni tisk 
Prispevki kmetijskim strokovnim organizacijam, prispevek za 

skupni strokovni l ist . . ••. . . . . . . , , • . „••:.-. . 
Stroški kmetijske statistike -. . . . . . . . . . . . . . ,.:t,. t . 
Stroški organizacije zavarovanja živine in proti vremenskim tìe-

prilikam . . . . . . . . . . . . . . ; . , . , . . . . . . . ; . . 
Prispevek za prehrano siromašnih gojencev kmetijskih šol (šti-

pendije) . . . . . . . . . . . л , „ , , . , , , , , , . 

Dotacije za kritje hedoštatka dohodkóy:,,' 

Banovinske vinarske in sadjarske Iole i Marlbrfru . ; . 
Banovinske kmetijske' šole na Grmu." . "..'. : . . ' , '. -.'"• 
Banovinske- kmetijske šole Št! Jurij o; j . ž. ' . . *. . 
Banovinske kmetijsko-gošpodinjske šole št. Jajij/fejUŽ. 
Banovinske kmetijske šole v Rakičanu .-. . ", ! i V '•',' 
Banovinske mlekarske šole v §ì:óìji Loki ; : i ' J ' ; . . 
Banovinske'kmetijsko-gospodinîskë«šole V Mali EbM :'V" 

ч , ч .. ' '.'/" "•' •"'•"' • ' O d n o s . 

I z n o s 

pozicije ^"partije 

Din. 

7oaooo— 

100.00O— 

1,000.000-
50.000'-
40.000?-

, 15.000--

30.000--
20.000'-
30.000--

t 150.000'-
350.00Ó--
30.000--
20.000'--

20.000-
ëo.ooov-
io.aoo*-
50.000V-

80.000'-
20.000'-
30.000V 

600.000-— 
75.O0O-— 

200.000 — 

150.000'— 
15.000'— 

50.000-— 

368.O00-— 

321.50Ö-— 
382.026*-
262.420'— 

'117.060'—' 
114720^-

r 78:020-^ ** 
227.406* 

1,871.235— 

3,124.520--

1,805.000'-

630.000-

'3C0.OOO-— 

1^)90.000-— 

74Q49 '.52|>— 
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N a s l o v 

I z n o s 4 

pozicije partile 

Dia 

Prenos . . џ 

Banovinske trsnice in drevesnice v Pekrah » » 
Banovinske trsnice in drevesnice v Kapeli 
Banovinske trsnice in drevesnice v Kostanjevici in Leskovcu . 
Banovinske žrebčarne na Selu • . . - , . 
Banovinske semenogojne postaje v Beltincih . . « . « . . 
Banovinskega veleposestva v Ponovičah • > » 
Banovinske poskusne in kontrolne postaje v Mariboru B • » 

Veterinarstvo. 

Banovinski prispevek za nedržavne živinozdravnike . . s » « 
Zatiranje kužnih bolezni pri živini, živinozdravstvo: 

a) potni strpški živinozdravnikov, prispevki 
za brezplačno cepljenje živine siromašnih 
oseb itd. . . . . Din 40.000— 

b) za nabavo cepil, zdravil, razkužil itd. . . . „ 220.000-— 
г с ) izredne podpore siromašnim osebam pri 

kužnih boleznih . . . . . • . . , . . . ' „ '30.000'— 
č) za veterinarska poučna predavanja in te

čaje „ 10.000-— 
Dotacija podkovski šoli v Ljubljani . . . . . , . . , , , 

Šumarstvo. 

Ustanavljanje in razširjanje gozdnih drevesnic . « i . » . . 
Podpore in stroški za pogozdovanje goličav in oddajo sadik 

siromašnjm osebam - . , • 
Za gozdarsko prosveto a , . . . . » . . • 
Podpiranje lovstva, zavarovanje sadnega ' drevja proti poškod

bam po divjačini . . 
a) Vzdrževalni stroški gozdarske šole v Mari

boru . D i n 39.780-— 
b) Prispevek za prehrano siromašnih gojencev „ 40.600'— 

Prispevki za urejanje hudournikov: 
a) za študij in izdelavo načrtov . . . . . Din 5.000'— 
b) za vzdrževanje in popolnjevanje obstoje

čih hudourniških zgradb . . . . . . . „ 50.000'— 
c) nadaljevanje zapečetih del in nova dela . „ 800.000'— 

' Skupaj III. poglavje s , . 

1,871.235' 

135.005 
162.800 
54.000 

604.520 
43.240' 

179.180 
100.260' 

120.000 — 

300.000'-
22.640'-

20.000"— 

50.000'— 
20.000'— 

20.000'— 

80.380'— 

855.000'-

7,049.520--

3}150.240-

442.640'-

1,045'380'-

11,687.780'-

OH 

24 

'3 
•a 

IV. poglavje: Prosvetni oddelek. 

N a s l o v 

Osebni izdatki 

BANSKA-UPRAVA 

Plača, položajna doklada uradnika 1-VII 
Osebne, posebne in rodbinske doklade . 
Pogodbeni uradnik z. zavarovanjem po zakonu o zavarovanju 

delavcev, e i * • • > j >. • • \> • > >> ' • • s • t 

Odnos i • . 

< a 

« a 

• i 

• 8 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 

% 

Г7.160*— 
36.304W 

12.S00'r- 65.264 — 

65.264— 
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33 

34 

35 

--'. 

1 
2 

1 

• 

— a -
3 
4 

1 

2 

3 

N a s l o v 

Meščansko gospodinjske učiteljice: 

Prenos 

Plače in položajne doklade uradnikov 2-IX, 1-X, 2 priprav
nikov '.. . ' _ . ; . . 

Doklade, osebn» 

Stvarni izdatki. 

B a n o v i n s k i š o l s k i odbor . 

Dnevnice in potni stroški člauov.banovinskega šolskega odbora 
Pisarniške potrebščine in nagrade za izredna dela . . . . • 
Prispevki za stvarne potrebščine pomožnih šol: 
Dotacije za kritje nedostatka dohodkov.-

a) Gluhonemnice v Ljubljani . - . - . • . , - Din 413.320— 
b) Deškega vzgajališča vTonovičah . . . „ 397.300— 
c) Zavoda za slepo deco v Kočevju, . . . „ 340.000— 

Potnine po § 39. zakona o~banski upravi (direktorske konferen
ce, inspekcije, nadzorstvo šolskih vrtov) . . . . . . . . 

Podpiranje zgradb in popravil šolskih poslopij: ' 
a) podpore za zidanje in prezidavanje . . . Din 500000— 
b) za ustanovitev fonda . . . 500.000— 

Prispevki za izobrazbo učiteljstva in učencev: 
Podpore za izobrazbo učiteljstva v tečajih 
Podpore za šolske in narodne knjižnice 
Podpore šolam in humanit. ustanovam za siromašne učence 
Odkup in podpore za pedagoške in mladinske knjige itd. .;. . 
Za telesno vzgojo učencev 

Podpore za narodno prosveto in predavanja v obmejnih Šol
skih področjih 

Naročnine in podpore zâ književne edicije in časopise . . . •. 
Podpore za župe Sokola kraljevine Jugoslavije . . . . . . 
Podpore za selske sokolske čete , , ( , , 4 

Vzdrževanje šol in šolskih zgradb: 
Srednje šole: • 

a) pisarniški in manipulativni stroški, knji 
ge, učila, pošta, telefon itd. . . . . ' 

, b) kurjava, razsvetljava, voda, čiščenje itd 
c) izpopolnitev in popravila šolskega inven 

tarja . . , . 
č) vzdrževanje in pospravila poslopij . . 

Učiteljišča: vzdrževanje poslopij in najemnina 
Meščanske šole: prispevki za stvarne potrebščine 
Izredne potrebščine za srednje in meščanske ïoïe .' .* ." . . 

Honorarji za neobvezne predmete na srednjih in meščanskih 
šolah 

. Prispevek študijskemu fondu za znanstveno izpopolnjevanje in 
vseučiliške ekskurzije, » \ » . * . « . . , . . . . 

Podpore in štipendije: - .,-.'•• •. 
a) za srednješolce - т * r » » i i » » Din- 50.000-— 

Ôîn 60.000— 
430.000— 

30.000— 
200.000— 

b) za visokošolce-
i i t t 
i џ i » Î50.000-— 

Odnos 

I z n o s 

pozicije 

Din 

62.100'-
28.500'-

30.000--

5.000'-

145.000--

1,150.620--

20.000 
20.000' 
60.C00' 
10.000' 
40.000' 

40O.000--
100.000--

720-000,— 

.180.000— 
400.000'— 

20.000— 

. 7Ö.000--

50.000'-

200.000"-

325.000*— 

partije 

65.264— 

90.600'-

35.000— 

1,295-620'-

25.000'-

1,000.000--

150.000-— 

100.000'— 
25.000-— 

500.000— 

1,320.000'— 

4,606.484— 

JiV»; 
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1 
'3 N a s l o v 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 

4 
5 

7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

Prenos 

25.000— 
25.000— 
20.O00— 
20.000— 
35.000— 
75.000— 

Podpore dijaškim- kuhinjam, domovom in zavodom . 
Podpore "muzejskim-in^zgodovioskim društvom: 

a) Muzejsko društvo v Ljubljani Din 
b) Muzejsko društvo v Mariboru . . , . . „ 
c) Muzejsko društvo v Celju . . * < « . . „ 
č) Muzejsko društvo v Ptuju . . • ' . . . , „ 
d) Zgodovinsko društvo v Mariboru . . , . „ 
e) Narodna galerija v Ljubljani „ 

Odkup umetnin, zgodovinskih in umetno obrtnih predmetov ter 
starin . 

Varstvo zgodovinskih predmetov in starin . . . . . . . . 
Podpore za gledališča: , 

a) Narodnemu gledališču v Ljubljani za pod
piranje podeželekih;pdro4. . . . . . . Din 10Ö.000*— 

b) Narodnemu gledališču v Mariboru . . . „ 350.000— 
c) podpore za gostovanja . . . . •. • . « » 50.000'— 

• ' . . . * •. * * / . -

Znanstvenemu društvu za humanistične vede v Ljubljani . 
Prispevki glasbenim "šolam in. za povzdigo glasbene kulture 
Za zgradbe, popravila in opremo cerkvenih poslopij . . 
Ureditev vojaških pokopališč . . . . . . . . . «• « 
Za ureditev banske knjižnice ..'••• . . . . . » • . 

Skupaj IV. poglavje 

•325.000'— 

60.000'— 

200.000— 

80.000— 
30.000— 

500.000'— 

40.000 — 
50.000— 

150.000— 
50.000— 
8.000— 

4,606.484— 

1,493.000— 

6,099.484— 

36 

37 

'o 

2 
3 

1 
2 
8 

Ж 

V. poglavje: Tehnični oddelek» 

N a s l o v ; 

I z n o s 

pozicije partije: 

Din 

Din 386.880— 

396.400-

A. Osebni izdatki. 

BANSKA UPRAVA.. 

Plače, periodični povišici, položajne1 doklade: 
a)-uradnikov:' 2-IV/2-1,' 4*V, 1-VI, 3-VII, 

.«-VIII, 1-IX-1,3-ÌX . , , . , ; . , . . . . . . . . 
b) uradniških pripravnikov: JL2..za y i l l . 

skupino (6 nezasedenih) in 9 ,za IX. 
skupirio , . . ' . , , . 

Doklade, osebne, posebne in. rodbinske . . . . . . ' . . ! T 
Nagrade kontraktualnim uradnikom in dnevničarjem z zava

rovanjem-; po. zakonu, o, zavarovanju delavcev , » «' « i 
Cestno vzdrževalna e lažba; . . ; • ; . , : ' 

Plačeveestnih ^nad^njijlsov , »„ #„ », » », i. >. g, » • ». • « 
Plače» etroj^ikov; . , . „ •., g4 g., g, g. •* * « » * i i • •.. • 
Plače •cestarjev . .„</.,••«.., *0 « ; », • •• >• • » « « • ». » «•.» 

! РокоЈпМег.Јо. preskrbnine cestnega osebja1 i . * i i •. ... 

--— — --• . ' O d n o s t i . 

783.280— 
320.928"— 

360.610'— 

793-000'-
7^.090'-

6,700.000'-
200.000-

6,765.000'-

1,464-818'-

lt4б4.818»^• 
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N a s l o v 

Prenos . . • 

Prispevki za zavarovanje cestarjev.. . . * . . . . . , . . . 
Napredovanja in poviški . . . , , , , . , . . , , , 

B. Stvarni izdatki. 

^Ђауа tehničnih instrumentov in inventarja ' . 

V z d r ž e v a n j e c e s t i n m o s t o v : 

a) redni prispevek banovine k vzdrževanju 
cest, ki so v oskrbi sreekih cestnih od-

-N borov in železniških dovoznih cest, \ 
vštevši nadomestek za kuluk . . . . 'Din 22,500^000*— 

b) Prispevek sreskim cestnim odborom i i 
, naslova izenačenja sreskih cestnih do-

klad . . . . : . . . . . . . . " „ . • 7,500.000-— 
Za rekonstrukcijo in normalizacijo banovinskih cest in mostov V 
Nujna gradbena dela na banovinskih in občinskih cestah ob 

elementarnih nezgodah . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nabava, vzdrževanje in popravilo strojev. za cestno gradbeno in 

vzdrževalno službo . . , , , , , . . . . . » . » , 
Sondaža terena . . . ; . . . . . . . 
Neodložljive; rekonstrukcije in preložitve ter obnova manjših 

o b j e k t o v . . . . . . . . , . . . . . . .,..• . . . . . -.,•.. ... ' ' ; 
Prispevek banovine občinam k popravi in zgradbi. važnih ob

činskih cest in mostov . < , . . . . . . 
Odplačilo posojila za cesto Belo—Zibika in Polzela—Velenje . 
Anuitete in obresti cestnih posojil 
Anuiteto-in obresti od posojila za' gradnjo projektirane ceste 

. Radeče—Zidani most, Prežganje—Litija—Ljubljana . . . . 

- H i d r o t e h n i č n a d e l a . 

.Banovinski prispevek k regulacijam plovnih in splavnih-rek . . 
Študije in projekti za melioracije in regulacije p o t o k o v . . . . . 
Prispevek k vzdrževanju regulacij potokov in melioi acijskih 

objsktov • . . . . , „ , v , . ; . „ . . 
študije in projekti za vodovode in vodovodne naprave . • . . 
Vodovodne naprave in rekonstrukcije . . . . . . . . 
Nujna hidrotehnična dela ob elementarnih .nezgodah, odnosno 

dela za preprečevanje teh nezgod . .' . ,* , , . , ., . . 
Prispevek banovine k tìidrografski ш ombrometriČni službi . . 
Anuitete in obresti od posojil za hidrotehnična dela . , . . . 

'. " .' - - J . . . ' . : . : • ' . ' . . • • • • . ' ! • - - . . : 

B a z n i g r a d b e n i i z d a t j f i . . 

Vzdrževanje poslopij, -ki-so^ laöt banovine,.odnosno' ki jih bano-i 
- vina vzdržuje po zakonskih predpisih (razen šolskih in za

vednih) . f , 4.. .. . . « ' . . -л « .- т^л- *.. i * ш-ш ,4 
.Podpore za upoetavitev zeJeraiaklh postaj' . T . .«•.«•..' .. ' .-. .; 
Sondaža, ekspertize in nepredvideni izdatki . :'.i / ? ' . .. ., . ,.. 

? " " " ; ' . ' . . , . ' . , . • Skupaj. V, poglavje , , * 

I z n o s 

рошсце partije 

Din 

6,765.000-— 

200.O00-— 
40.000-— 

30,000.0Ö0-— 

3,000.000-— 

400.000'— 

• 4б0"000-— 
4O.000-— 

'••• 8 0 0 . Ö Ö Ö - — 

4Ö0;000^-
200:000'— 

2,000.000-— 

1,400-OOQ'— 

1,500.000'-
50.000--

Ì60.000--
40.000-

800,000--

200.000'-
20.000*-

345.500--

900.000*-
золоо-г 

lÖOlÖOO;: 

1,464.818— 

7,005-OQO--

40.000'— 

88,690.000'— 

здо5;боо-— 

1,030.000'-г-

51,336.318; — 

Шх 
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VI. poglavje: Oddelek za socialno politiko in narodno 
zdravje. 
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N a s l o v 

Osebni izdatki. 

BANSKA UPRAVA. 

Plače, periodični poviški, položajne doklade: 
a) uradnikov 2-V, 1-VI/l, 1-VI, 1-VIII, 1-IX Din 133.440— 
b) uradnikov pripravnikov: 

1 za VIII. skupino, 1 za IX. skupino . . „ 38.040— 
Doklade, osebne, posebne in rodbinske 
Nagrade kontraktualnim uradnikom in dnevničarjem z zavaro

vanjem po zakonu o zavarovanju delavcev . . -

Socialno skrbstvo. 
Dotacija skrbstvenim zavodom: 

Banovinskemu dečjemu domu v Ljubljani . > , • , , , , 

Splošno socialno skrbstvo. 
Obča zaščita dece in mladine . . . . . , . . . , , . , . 
Prispevek za vzdrževanje dijaških kuhinj 
Prispevek h gradnji ubožnic in hiralnic ter preskrba siromakov 

Podpore ob elementarnih nezgodah'odnosno prispevek za bed-

Prispevek zakladu za gradnjo malih stanovanj . 
Podpora za Novinarski dom . . . , , , , 

Pomoč za prehrano brezposelnih . . . , , , 

Za vzdrževanje vajeniških domov . . . , г . 

Z d r a v s t v o . 
Osebni izdatki za združene zdravstvene občine: 

Plače in položajne doklade: 
a) uradnikov: 83 zdravnikov 2-VI-3, 4-VI-2, 

4-VI-l, 2-VI, 6-VII-4, 2-VII-3, 7-VII-2, 
6-VII-l, 18-VII, 19-VIII-l, 15-VIII . . J 
sestre pomočnice in zdravstveni pomoč-

b) uradniških pripravnikov: 29 zdravnikov 

« i • i • 

c * • • • 

• t i i » 

» • > • • « 

Ут 938.760— 

„ 114.000— 

„ 511.800— 
Plače zvaničnikov l-II, 4-III . . . -, , -, è 

Draginjske doklade, osebne in rodbinske . . 
Štipendije in pripomoči: 

a) za babiške učenke in babice v ponav-
ljalnih tečajih . . . . . . . . . . I 

b) za gojenke v šoli za sestre . . . -, . 
c) za gojence v šoli za zdravstvene pomoč-

• * • o a 

)in 20.000— 
„ 35.000— 

„ Î5.000— 
Potne povprecnine zdravnikov združenih zdravstvenih občin, 

sester pomočnic, pomočnikov, zvaničnikov ih šlužiteljev , • • 
Razni stroški in podpore za splošno zdravstveno službo: 

- Izredni stroški pri zatiranju nalezljivih bolezni • 

Odnos • • » 

I z n o s 

pozicije 

D 

171.480— 
113.004— 

50.760— 

441.380"— 
360.440— 

300.000— 
80.000— 

500.000"— 

400.000"— 
500.000— 

10.000— 
300.000"— 
400.000— 
500.000'— 
200.000— 

1,564.560— 
18.720— 
52.920— 

1,500.240— 

70.000'— 

. 100.000'— 

100.000— 

partije 

in 

335.244— 

801.820-— 

3.19O-O0O"— 

i 

• 

\ 

3,206.440— 

853.900'— 

8j387.404— 
• ^ *•'*••« 

.;;лтгУ 
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N a s l o v 

I z n o s 

pozicije partije. 

Din 

48 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 

1 

2 
3 

4 
5 
6 

Prenos . . : 

Potni stroški zdravnikov za posečanje tečajev in podpore za 
nadaljno izobrazbo zdravnikov . . • . 

Prispevek za asanacijo podeželja • • • 
Prispevek za preskrbo Suhe Krajine z vodo ; . . . » . . 
Zatiranje malarije in trahoma 
Zdravila za ubožne dijake.srednjih in strokovnih šol . . < . 
Prispevek za zatiranje tuberkuloze . • . . . . « j . . 
Prispevek za zdravstvene domove • . 
Prispevek k zgradbi šolskih poliklinik „ , . 
Pomoč zdravstveni iniciativi in akciji za zatiranje raks . . . 
Pomoč društvom in organizacijam za telesno vzgojo . . . . ' 
Podpiranje treznostnega gibanja '. ". . ' . - . . . . . . . 

Kritje osebnih izdatkov za banovinske nameščence' in uslužbence 
v zdravstvenih ustanovah in plačilo oskrbnih stroškov bano
vinskim zdravstvenim -ustanovam pa §§ 7. in 8. zak. o bol
nicah . . C » . |> . . " , . ' . ' , % \ '". '. . . ". . '. 

Podpore stažistom . . . . . . . . \ '.'. \ . . . . . . 
Plačilo oskrbnih stroškov drugim ja'vnim'zdravstvenim ustano

vam v banovini in javnim zdravstvenim ustanovam v drugih 
banovinah po §§ 7. in 8. гак. o bolnicah -. •. . . . . . . 

'Zdravljenje siromašnih*v združenih zdravstvenih občinah . .* . 
Zdravljenje, siromašnih' v specialnih zdraviliščih in ustanovah . 
Izredne potrebe zdravstva vobče 

Skupaj VI. poglavje . . . 

100.000— 

25.000— 
500.000— 
250.000"— 

90.000— 
50.000— 
30:000— 

% 50.000— 
80.000'-

100.000— 
50.000— 
20.000— 

5,654.250— 
70.000'— 

2,400.000'— 
1,500.000— 

150.000— 
200.000'— 

8,387.404— 

1,345.000— 

9,974.250 — 

19,706.654'-

49 

50 

VII« poglavje: Finančni oddelek. 

N a s l o v 

I z n o s 

poznaje partije 

Din 

Osebni izdatki. 

Plače, periodični poviški, položajne doklade:' 
a) uradnikov 1-V-l, 4-V, 3-VI-l, 1-VI, 4-VII 

l^VIII, 1-IX-l, 9-IX . , . . " ; ' . . ' . " . . Din 425.400— 
b) uradniških pripravnikov 4 za IX. skupino „ 70.560-— 

Doklade, osebne, ,posebne in rodbinske . , , , , , , . . 
Pokojnine , , , , „ 6 K > ч > g > , j i i > > F . 

Stvarni izdatki. . . -, . 
Stroški denarnega prométa . » • «. * » t s « « • • \ » 
Anuitete obresti in vračilo posojil banovine in njenih ustanov 4 
Obveznosti iz prejšnjih" le't s • »• « V '..'» "» '• '« '• '« g \ 
Obveznosti bivših okrajnih samouprav . , » t . « ? * * • 

: . Skupaj VII. poglavje , , y 

4Ö5.96Ö-.-
394.716--
350.000'-

250.000--
8,000.000'-
. 5Ò0.000-

700.0ÖÖ'-

1,2"40.676--

9,450.000'— 

10,690.676— 

Ши-Ж-
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VIII. poglavje: Oddelek za trgovino, obrt in industrijo. 

51 

52 

53 

2 
3 

4. 
5 

N a s l o v 

A. Osebni izdatki. 

BANSKA UPRAVA. 
1 Р1абе, položajna đoklađa uradnika 1-V, uradniških pripravnikov, 

1 za VIII. skupino, 1 za IX. skupino . , . . . . . , . 
2 Doklade, osebne, posebne in rodbinske . , . , ? , , > >. 

* 
Ostali osebni izdatki. 

1 Ženski domači obrt: 
a) plače, položajne đoklade 3-X « t s > , Din 24.300*— 
b) draginjske doklade , , . . t ш t • •.« » 33.300— 

2 Pletarska šola v Ptuju: , ~ 
a) plače zvaničnikov 2-III (nezasedeno) 

1 služitelj . . . . . t . » » , Î . D i n . 9.660 — 
b) draginjske doklade . . < г • i « i > „ '23ÌJ20*— 
c) honorarji za eksterne učitelje . s г '-. Ï . „ 36X)00*— 

Tehnična srednja šola v Ljubljani: honorarji za učitelje kera-
/mike in kiparstva . . , » , . . , . . . 

4 Tujsko-prometni svet: A dnevničar . . . » 
5 Urad za pospeševanje obrta in trgovine: 2 dnevničar ja . « , 
6 Tekstilna šola v Kranju: 

a) doklade učiteljskemu osebju za tečaje . . Din 43.200*— 
b) honorar delovniškemu mojstru . 5 , . „ 16.800'— 

B. Stvarni izdatki. 

Osrednji zavod za ženski domači obrt: 
a) pisarniške potrebščine, nabava učnega materiala, snaženje 

učnih prostorov itd. , , , t , , > . D i n 21.000*— 
b) potni stroški . . . . . . t . . , , „ 3.000*— 

Podpore za učence srednje tehnične šole , -, . ,' . > ,. . 
Obrtne in trgovske nadaljevalne šole: 

a) podpore , , . . i • , . Din 535.Ó00*— 
b) tečaji za učiteljstvo. . . . » . -. . : . „ 30.000— 
c) organizacija in nadzorstvo nadaljevalnih 

šol (potnine itd.) » . „ 15.000*— 
Za strokovna predavanja v šolskem radiju . « , , , s , . 
Pospeševanje obrta in trgovine: 

a) tečaji, izložbe, material za strokovni pouk . ' 
itd. Din 50.000*— 

b) pospeševanje obrta in domače industrije „ 140.000*— 
c) šola za glasbila . . ... . . . . .- . . „ 40.000*— 
č) prispevek obrtnemu in-trgovskemu izobra- i 

ževalnemu fondu . . . . . . . . . „ 30.000'— 
d) podpore za pospeševanje umetnega obrta , „ 25.000*~ 
e) prispevek za obrtne in druge gospodarske _. 

razstave ... . . . . . , * .. • . « . « » 25.000*— 
f) podpiranje akcije za ustanovitev vajeni- ,, • , „ 

ških domov . . , , , , '-, , . , , „ 25.000-— 

6 Prispevek za organizacijo poklicnih posvetovalnic v Ljubljani 
in Mariboru . . . » » -, . » t » . . . . . • "'.. ••• 

7 Za dopolnitev opreme In prispevek ' k ns^emnlni: tekstilne šole 
v Kranju '.'., . ; ч * » , •> j » '. . ч . 'ii ." • % i 

8-\. Za ustanovitev preizkuševališča na tekstilni'šoli vr Kranju i 

Odnas i « i 

I z n o s 

pozicije 

Din 

67.680*— 
43.992*— 

57.600--

69.480'— 

30.000'— 
24.000-— 
35.400*— 

60.000'— 

24.000*— 
6.000*— 

580.000;— 
10.0001— 

335.000 — 

7,000^--

100ЛОО'— 
160.000'— 

partije 

111.672*— 

276.480'-

1,222.000e-'-

ЏШЏ^ 
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P*' 

N a s l o v 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 

54 

55 

3 
4 
5 
6 
7 

, Prenos . , t 

T u j s k i p r o m e t 

Podpore za pospeševanje • tujskega prometas 
a) podpore tujsko-prpmetnim zvezam . . . Din 160.000— 
b) podpore turističnim društvom in za po-

vzdigo tujskega prometa vobče . . • •. ' » 80.000— 
c) pomoč za zgradbo in ureditev planinskih 

koč in domov „ 50.000"— 
č) pomoč za zgradЂo tujsko-prometnih na

prav in ustanov „ 50.000— 
d) za amortizacijo in obrestovanje posojila za 

Pohorsko vzpenjačo „ 55.000— 
e) izdaja propagandnih knjig in podpiranje 

tujsko prometne propagande . . . . . . „ 30.000— 
Pospeševanja hotelirstva in gostilničarstva: ~~ 

a) prispevek za višjo hotelirsko izobrazbo . Din 50.000'— 
b) podpore za tečaje I o gostilničarstvu . . „ 30.000— 
c) študij hotelirskih in gostilničarskih naprav 

in projektov . i . . . . . . . . . „ 10.000'— 
Za ureditev tujsko-prometnih središč ,. .. . , ". ! ! ! . T 
Stroški za potujočo tujsko-prómetno razstavo . , . . . . „ 
Nabava strokovne literature . . . . . . . . . , џ . . -. •. 
Nabava propagandnega filma Dravske .banovine -, 
Podpore za mednarodne, in vsedržavne prireditve v Dravski 

banovini . . . . . . . . . . . . . . 
Tujsko prometna statistika in razni drugi stroški .. , » k , 
Za rudarsko Šolstvo , t , . . . . . . . . . ". ', ' . . . . . . 

Skupaj VIII. poglavje •• . . 

425.000'— 

90.000'-
15.000--
36.000:-
2.500'-

50.000--

20.000--
6.000'-

1,610.152-

643.500--
. 40.000'— 

2,293-662-— 

.S 
"g 

•;ц 

IX. poglavje: Komisija za agrarne operacije. 

. N a s l o v 

56 Osebni izdatki. 
Иабе, položajne doklade: 

a) uradnikov 1-V, 2-VI-l, 1-VIM, 2-VIIM, -
4-VIII, 1-IX-1 . . . . . . . . . . - . ) . . Din 201.648--

b) uradniških pripravnikov: 4 za IX. skupino „ 70.560--
2 Doklade, osebne in rodbinske 
3 Napredovanja in povišice 
4 Nagrade honorarnim uradnikom, in dnevničarjem ž zavarova

njem po zakonu o zavarovanju delavcev • « « > --, • * . 

57 Stvarni, izdatki. 
1 Režijski- etroški pri mazdèlbah Љ. uredbah . » - >... « - . g 
2 Stroški za vzorne komasacije . « . . . , , i ( , , 
3 MeJioraçije acapnia .zeanljdšc, pašnikov7itd. « -, % » « * 
4 МеЈадаа*зф :pJlaniQ „ , , ш : : г -. ' . .: . . . '. . . , , , , , 

•>:• SMgaj IX. poglavje . ., • * 

I z n o s 

роашаде partije 

Dih 

272.208:— 
169-20Ó-— 

1.00Ó'— 

36.000-— 

10.000--
20.000--

100.000*-
200.000*-

478.408-— 

33O.00Ô*— 

т.ш— 
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1 
fu 

58 

•e 

•s 
«2 

1 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

X. poglavje: Rezervni kredit. 

N a s l o v 

Splošni rezervni kredit za nedostatne ali vobče nepreliminirane 
osebne in stvarne izdatke . » * • • ...».».• • * • • . * . : . 

Stopaj X. poglavje 

DOHODKI. 

4 S » 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 

1,045.736'— 

1,045.736'-

N a s l o v 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 

I. P o g 1 a v j e. 
35% oboa banovinska doklada k državnim neposrednim davkom 
25% nadomestna cestna doklada ' . " ' * ' 
10% zdravstvena doklada po § 17. zak. o zdravstvenih občinah . 

II. P o g l a v . j e . 
Trošarina' na alkoholne tekočine » • • » » • • 
Trošarina na ogljikovo kislino in umetne brezalkoholne pijače 
Trošarina na pnevmatiko - . - . : , . . . » -.. . 
Trošarina na bencin . . . . . < • » • • i « • » s » 
Trošarina na električno energijo . . » « • • * • • « • • 
Trošarina na premog -. . . -. « •= • • » •• »••« -• • c • 

III. P o g l a v j e . 
Taksa na plesne prireditve in podaljšanje policijske Ore . . . 
50% doklada na državno takso na vstopnice in 4% taksa od 

vrednosti kinematografskih vstopnic . . . . . . . . . 
Taksa na lovske karte . . f • • < « • • . » . ? . • • * • » 
Taksa na sečnjo gozdov ..' .. » • » • .» » 
Taksa na zakupnino lovišč in ribolovov , . s » . * • « • 
Taksa na živinske potne liste . . . . . . . . ~ 
Taksa za šoferske legitimacije/ . . a ...» . • • e 
1% taksa od prenosa nepremičnin . . . . « • i 
50% doklada k dopolnilni prenosni taksi . • . * * 
Davščina na šmarnico . . . . . s > > « . • • ч a • • » » 
Davščina na motorna vozila . ^ i . . « « a « ,• » в i. 

IV. P o g 1 a T j e. 
Prispevek avtobusnih podjetij za prekomerno uporabo javnih cest 
Odkupnina osebnega dela po § 38., zadnji odstavek, zakona o 

nedržavnih cestah . . . . • . < * г < • • ' » » • 
V . P o g l a v j e. 

Obresti naložene glavnice . . . . . . i s s • . » » '* • 
Dohodki od kazni v prid banovinski blagajni . - . . » » » • 
Prispevki interesentov agrarnih operacij . i » « • • • t 
Prispevki interesentov za urejanje hudournikov . i • • • • 
Nepobrane terjatve-iz'prejšnjih let ,• , ». , * » i i • • • 
Dohodki najemnin . . . . . . * . * . # • • • « • • 
Presežek dohodkov banovinskih ustanov « • . t • » » « « 
Razni neimenovani dohodki . . < • > . . • • • » • » 

26.000-000— 
18.750.000'— 
5,440.000— 

31,500.000— 
1,000.000'— 

• 1,500.000— 
3,500.000— 
1,500.000— 
.2,300.000— 

50,190.000— 

41,300.000" 

500.000'— 

700.000— 
500.000'— 
350.000— 
500.000'— 
650.000-— 
260.000'— 

3,300.000'— 
1,350.000— 

300.000— 
1,500.000— 

1,500.000— 

l.OOO'OOO— 

800-000'— 
250.000— 

60.000'— 
285.000'— 

4,000.000 — 
280.000'— 
899.284-— 
35O.000--

9,910.000'-

2,500.000--^ 
.4 

8,4242&4— 

Gospod minister za finance je z-odiočbo štev. 16.901 z dne 26. marca 1932..na podstavi 5L 10. uredbe o ugotovitvi 
imovine/načinu uprave in budžetiranju banovin, il 3./6.. zakona o.ureditvi vrhovne državne uprave. § 6., točke 10.. zakona o 
organizaciji- finančne uprave lu čl. 71. zakona o banski upravi, odobril proračun Dravske banovine za leto Ш2./33. v »киривш 
iznosu 110-824.284 Hin dohodkov in nrav toliko izdatkov z doklado 35% na državni neposredni davek, 25% cestne in 10» iznosu 110324.284 Din dohodkov in prav toliko izdatkov z doklado 35%. 
«dravstvene doklade. , . ' 

X B e o g r a d u , dne 26. niarca 1932. \Ц» P* zp<y§» 
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Proračuni 

izdatkov in dohodkov banovinskih podjetij, zavodov in ustanov 
za leto 1932./33. 

• 

•) 

Pregled izdatkov in dohodkov banovinskih podjetij, 

a, 
ce 

-H. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

y 

11 

12 

13 

1 

1 

U 

.15 

,16 

17 

18 

i 
19 

20 

' 

• 

N a s l o v 

I. Kmetijske šole in zavodi. 

Banovinska vinarska in 
sadjarska šola v Mariboru 

Banovinska kmetijska šo
la Grm, Novo mesto . . . 

Banovinska kmetijska šo
la Št. Jurij ob juž. žel. 

Banovinska kmetijsko-go-
spodinjska šola Št. Jurij 

Banovinska kmetijska šo-

Banovinska. mlekarska šo
la v Škof ji Loki . . . . . 

Banovinska kmetijsko-go-
spodinjska šola v Mali 
Loki . . . . . 

! Banovinska trsnica in dre
vesnica v Pekrah . . . . 

Banovinska trsnica in dre-

Banovinska trsnica in dre
vesnica v Kostanjevici io 

Banovinska trsniça in dre
vesnica v Dramljah . . . 

Banovinska trsnica 'in dre
vesnica v Vinjem vrhu . 

Banovinska trsnica na 

Banovinska žrebčarna na 

Banovinska semenogojska 
. postaja v Beltincih . . . . 

Banovinsko veleposestvo v 

Banovinski ribogojni za
vod v Bohinjski Bistrici 

Banovinska kmetijska po
skusna in kontrolna po
staja v Mariboru . . . . . 

Banovinska podkovska šo
la "v Ljubljani . < . . * i . 

Banovinska gozdarska šo
la y Mariboru . « , . . > . 

Sku£aj: 1—20 

. . ' . : . " . • . ( 

Osebni 

302.200 

230.850 

212.640 

76.060. 

27.720 

142.420 
*" 

73.240 

44.460 

39.800 

30.180 

14.241 

— 

49.920 

41.640 

73.680 

65.400 

127.760 

77.640 

16.280 

1,646.131 
• 

I z d a t k i 

Stvarni 

548.000 

573.000 

313.000 

129.000 

219.000 

1,613.100 
% 

285.500. 

239.545 

255.000 

106.200 

30.000 

18.125 

30 800 U U i U V V / 

606.000 

4.600 

'411.500 

313.600 

22.500 

70.000 

133.500 

5,921.970 

Skupaj 

850.200 

803.850 

525;640 

205.060 

246.720 

1,755.520 

358.740 
. ( • , ; • • 

284.005 

294.800 

136.380 

44.241 

18.125 

30 800 
UV/>OUU 

655.920 

46.240 

485.180 

379.000 

»150.260 

147.640 

149.780 

7,568.101 
. . 

zavodov 

Lastni 

528.700 

i 421.825 

. 263,220 

88.000 

132.000 

1,677.500 

131.250 
. 

149.000 

132.000 

82.380 

61.450 

18.125 

30.800 

51.400 ' 
• > 

3.000 
N 

306.000 

382.000 

50.000 

125.000.. 

110.000 

4j743.650 

i 

in ustanov za leto 1932./33. 

D o h o d k i 

Dotacija 

. 321.500 

382.025 

. 262.420 

117.060 

114.720 

78.020 

227.490 

i 135.005 

162.800 

54.000 

— 

__ 

.v 

604.520 

43.240 
\ 

179.180 

_ 

100.260 

22.640 

- 39.780 

2,844.660 

, 

Skupaj 

850.200 

803.850 

525.640 

205.060 

246.720 

1,755.520 

358.740 

284.005 

294.800 

.136.380 

61.450 

18.125 

30.800 

655.920 

46.240 

485.180 

382.000 

150.260 

147.640 

149.780 

7,588.310 

— 7 * 

Presežek 
dohodkov 

ч 

17.209 

3.000 

i 

20.209 
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> 

a, 
« 

N a s l o v 

I z d a t k i 

Osebni Stvarni Skupaj 

D o h o d k i 

Lastni Dotacija Skupaj 

Presežek 
dohodkov 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 

30 

31 
32 

33 
34 

35 

36 
37 

38 

II. Prosvetni oddelek. 

Banovinska gluhonemnica 
v Ljubljani . . . . . . . . . . 

Deško vzgajališče v Pono-
vičah . . . . • 

Zavod za slepo deco v Ko
čevju 

Banovinska zaloga šolskih 
knjig in učil v Ljubljani 

Skupaj: 21—24 

III. Socialno skrbstvo. 
Banovinski dečji dom v 

Ljubljani 
Banovinski dečji dom v 

Mariboru • • • • 
Skupaj: 25-26 

IV. Narodno zdravje. 

Splošna bolnica v Mari
boru 

Javna bolnica v Celju . . 
Banovinska bolnica v Mur

ski Soboti . . . . . . . . . 
Javna bolnica v Slovenj-
gradcu - • • 

Javna bolnica v Brežicah 
Javna ženska bolnica v 

Novem mestu . . . . . . . 
Javna bolnica v Ptuju . . 
Banovinska hiralnica v 

Ptuju 
Banovinska hiralnica v 
Vojniku • •'• • 

Zdravilišče na Golniku . . 
Banovinsko zdravilišče 
Dobrna 

Banovinsko zdravilišče-
Rogaška Slatina . . • . * 

Skupaj: 27—38 

Rekapitulacija. 

Vsota I.: Kmetijske šole 
in zavodi . . . . . . . . . . 

Vsota IL: Prosvetni odde* 
lek . ' . 

Vsota III.; Socialno skrb
stvo v 

Vsota IV.:. Narodnozdxavje 

121.920 

157.610 

150.960 

176.980 

312.600 

381.690 

209.290 

1,390.700 

434.520 

539.300 

360.250 

1,567.680 

21.200 

142.000 

2*0.250 

1,567.680 

413.320 

397.300 

340.000 

434.520 

539.300 

360.250 

• 1,567.680 

607.470 

59.800 

87.900 

2,294.280 

526.580 

430.540 

2,901.750 

586.380 

518.440 

1,751.130 

145.000 

158.000 

1,150.620 2,901.750 

441.380 

360.440 

586.380 

518.440 

147.700 

1,887.120 
883.880 

366.020 

333.740 
331.800 

285.240 
198.160 

132.840 

199.220 
894??96 

487.640 

1,069.186 

7,014.642. 

1,646.131 

607.470 

147.700 
7,014i642 
9,415.943 

957.120 1,104.820 

4,109.050 
2,552.300 

983.280 

1,064.780 
775.900 

622.100 
482.100 

737.000 

934.600 
4,051.885 

978.000 

11,699.000 

28,989.895 

5,92L970 

2,294,280 

957.120 
28,989i895 
38,163.265 

5,996.170 
3,436.;80 

1,349.800 

1,398.520 
1,107.700 

857.340 
675.260 

869.840 

1,133.720 
4,946.681 

1,465.640 

12,768.186 

36,004.537 

7,568.101 

2,901.750 

1,104.820 
36,004.537 

47,579.208 

303.000 

3,884.950 
1,922.200 

838.850 

788.020 
683.300 

660.050 
514.400 

812.310 

1,065:700 
4,946.681 

1,736.220 

13,376.681 

801.820 1,104.820 

2,111.220 
1,513.980 

510.450 

610.500 
424.400 

197,290 
160.860 

57.530 

68.020. 

31,229.362 

4,743.650 

1,751.130 

303.000 
31,229.362 

38,027.142 

5,654.250 

2,844.660 

1,150.620 

801.820 
5,654.250 

10,451.350 

5,996.170 
3,436.180 

1,849.300 

1,398.520 
1Д07.700 

857.340 
675.260 

. 869.840 

1,133.720 
4,946.681 

1,736.220 

13,376.681 

36,883.612 

7,588.310 

2,901.750 

1*104.820 
36,88B,612i 

48,478.49X 

270.580 

608.495 

879.075. 

20.209; ; 

879.075':: 

899.284-
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Proračun izdatkov in dohodkov 
banovinske vinarske in sadjarske šole v Mariboru 

za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 

Din 139.140— 
„ 14.160— 

4.320— 

Plače in položajne doklade: 
a) uradnikov 2-VI, 2-VII, 2-VIII, MX, 1-X 
b) uradniškega pripravnika za X. skupino. 
c) zvaničnika HI/1 . . . . . . . 

Draginjske doklade . . . , . ' . , , , v -
; Napredovanja in povišice , . , . . .. . . . t , 

Pogodbeni nameščenci . . . . . . i ' . . . ' • » • 4 i . 

S t v a r n i i z-d a t k i . 

Potni stroški, študijska potovanja, ekskurzije . 
Učila,-botanični vrt, metereološka postaja 
Pisarniški in manipulativni stroški, knjige, časopisi, kurjava, 

razsvetljava itd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 
Vzdrževanje iu popravila poslopij . . . . . . , . . . , . . . . , , . 
Stroški internata . . . , , . 
Stroški ekonomije (delavci, inventar, semena, krma itd.) . , . 
Gradbene ureditve in nabavke za racionalizacijo obratov , . 

Skupaj . ». . 

DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i . 

Oskrbnine gojencev . , 
'Najemnina . . . . , 
Dohodki ekonomije: 

a) vinarstvo . . . . 
b) sadjarstvo . s , 
c) poljedelstvo . , , 
č) živinoreja ..,,.« 
d)' vrtnarstvo . . x 

e) čebelarstvo . . „ 
Razni manjši dohodki . 
Dotacija banovine « , 

» i 

t i 

« • 

Din 135.000— 
„• -50.000— 
,i 4.700— 
„ 50.000— 
„ 15.0Q0— 

5.000— 

Skupaj 

Skupaj izdatki , 
Skupaj diOhPdki 

i« 

i 

REKAPITUL4C?IJA. 

• •. « 
U-.4--S J . i Л-Ј J 

Din 850.200— 
u 85O200— 

521 

I z n o s 

pozjcirje partije 

Din 

157.620'-
134.100--

480--
10.O00--

3.000'-
5.000--

70X300-
40.000'-

200.Ò00--
200.000--
30.000'-

264.000-
. 2.000-

259.700--
3.000--

302.200--

548.000— 

850.200--

: 528.700--
, 321.500"-

860.2Ô0--
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I z n o s 

2. 

Proračun izdatkov in dohodkov 
banovinske kmetijske šole na Grmu za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 

Plače in položajne doklade: 
a) uradnikov: 1-VII, 3-VIII, 1-IX, 1-X . 
b) zvaničnikov: 1-III/2, l-III . * , 
c) služiteljev: I-II-l, 1-H . . . * . . « 

Draginjske doklade . . . . g • « » 
Napredovanja in povišice . t t n , . 
Pogodbeni nameščenci . . . . . . . 

Din 79.310— 
„ 9.600— 

6.600— 

S t v a r n i i z d a t k i . 

Potni stroški, študijska potovanja, ekskurzije . . . * . < 
Pisarniški in manipulativni stroški, knjige, časopisi, kurjava 

razsvetljava i. t. d • • 
Vzdrževanje in popravila poslopij . c i г . t . i ( -
Stroški internata , . , , , , . v J . s 

Stroški ekonomije . . . .. . < » . « t • « -, * . s 
Razne gradbene ureditve . . , , 4 . . , г . , . t 
Nakup posestva (obrok) . . . . 4 . , , . . . t , t 

Skupaj « s 

DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i . 

Oskrbnine gojencev 
Dohodki ekonomije: 

a) poljedelstvo 
b) vrtnarstvo t 1 
c) živinoreja • г 

č) sadjarstvo •. g 
d) vinarstvo . . « -
e) čebelarstvo t 

Razni manjši dohodki 
Dotacija banovine . 

9 « 1 a 

* t t 
• ï » 

» t s 

i i i 

1 i i 

» 0 

> il 

Z I 

i t 

i • 

i 4 

g g ' 

1 « 

Dil i 

»». 

» 

4.250— 
15.000— 
65.500— 
13.075— 
50.000— 
5.000— 

• • • 

1 g g 

Skupaj 

Skupaj izdatki 
Skupaj dohodki 

REKAPITULACIJA^ 

• Ï * g. • g « • . « 1 . iDih 803.860*-

pozicije partije 

Din 

95.510'-
108.840— 

1.500'— 
25.000— 

3.000— 

70.000 
60.000 

200.000 
200.000 
20.000' 
20.000 

.264.000'-

155.825-
2.000-

230'850-

573.000— 

803.850'-

421.825— 
382.026— 

803.850-— 
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I z n o s 

pozicije partile 
Din 

3. 

Proračun izdatkov in dohodkov 
banovinske kmetijske šole v št. Juriju ob juž. žel. 

za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i ' zđatk i . 
Plače in položajne doklade: • • * 

a) uradnikov: 1-V,' i :v l , 1-IX, 2-X . . . . Din 98.880— 
b) zvaničnikov: 2-HI-l • , . . „ 8.640— 
c) služitelja l-II . . . , , , . . . . . ,t 2.940— 

Draginjske doklade . . , . , , , , t , , , . . . . " . . 
Napredovanja in povišiceV , : : , t , , « » t t . . . 
Pogodbeni nameščenci . . \ 4 k , t , , , 

S t v a r n i i z d a t k i . -

Potni stroški, študijska potovanja, ekskurzije . . . . . . . 
Pisarniški in manipulativni stroški, -knjige, časopipi, kurjavi, 

razsvetljava itd : . 
Vzdrževanje in popravila poslopij . . . . . , , , , , . 
Stroški internata . . . . , . . . . . . . s

 ( , , . « ч
 t ' i "r 

Stroški ekonomije . , , , , , , , j " , ' . ' .- , : ' , : 

Skupaj . ,' ,' 

DOHODKT. 

L a s t n i d o h o d k i . 

Oskrbnine gojencev . 
Dohodki ekonomije: 

a) živinoreja 
b) vrtnarstvo 
c) sadjarstvo 
č) poljedelstvo 
d) Čebelarstvo 

Razni dohodki . 
Dotacija banovine 

• i » i 

Din 45 
„, 10. 
„ 5, 
„ * 2 
„ 2 

.000— 

.000— 
,000— 
.500— 
.720— 

REKAPITULACIJA. 

Skupaj izdatki. 
Skupaj dohodki » '-.».-*. 

i i ' t « 

» . • •" « . . • 

Skupaj 

J 7ШШ.640— 
. „ 525.640— 

110.460--
83.820-

500*-
17.8CQ--

3.CO0"-

40.000--
30.000--

125.0Ò0--
115.000'-

185.000-— 

65.220--
2.500--

212.640'-

313.0C0'-

525.640— 

263.220--
262.420--

525.640-— 
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4. 
Proračun izdatkov in dohodkov 

banovinske kmetijsko-gospodinjske šole v št. Juriju 
ob južni železnici za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i izd a t k i. 

Plače in položajne doklade uradnikov: l-VII-2, 1-IX, 1-X . . • 
Draginjeke doklade • 
Pogodbena nameščenci (honorar za predavanja) . . . . . . 

S t v a r n i i z d a t k i . 
Potni stroški, poučna potovanja in ekskurzije 
Pisarniški in manipulativni stroški, knjige, kurjava, razsvet

ljava itd 
Vzdrževanje in popravila poslopij .- .• i » . 
Stroški ' internata 

Skupaj 

DOHODKI. 
Lastni dohodki: oskrbnine ... . . 

'Dotacija banovine . , . . * . • 
Skupaj 

REKAPITULACIJA. 
Skupaj izdatki . Din 205.060— 
Skupaj dohodki t « n """ """' • » • '» a i ï 205.060— 

V 6-
Proračun izdatkov in dohodkov 

banovinske kmetijske šole v Rakičanu 
za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i Izdatk i . 

Plača In položajna doklada uradnika 1-VII » i « • ' i J « • 
Draginjske dokkde . . . . . . . . * • • «_•__* • « • 

S t v a r n i izda'tki. 

Potni stroški . . . . . . . . . . »_:>."* "> - « « ' T*i « 
PisarnÄki in -manipulativni stroški, knjige, kurjava, razsvet

ljava itd. . i i . . . . . . » . . . •• 
Vzdrževanje in popravila poslopij, zavarovalnine, zakupnine itd. 
Stroški ekonomije • • i x i i i i i i * * « a > > > 
Melioracija travnika » • . . < • • • • • • - • » * • » »' 
naprava gospodarskega poslopja • i • l ' i • • • • • • ' 
Odkup zemljišča^ po agrarnem zakonu • . • « ! • • • • • 

Skugajl l j J L £ « 

I z n o s 

poaicije 
Din 

36.960— 
29.100'— 
10.000— 

1.000--

17.000'— 
11.000— 

100.000"— 

16.920— 
10.800'-

1.000— 

7.000— 
40.000— 
80.000"— 
20.000— 
60.000-— 
21.000'— 

•ЈН*««^1 

partije 

76.060-

129.000'.-

206.060— 

88.00O--
117.O80'-

205.060-

27.720V- J 

219.000^ 

248.720— 
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DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i . 

Dohodki ekonomije: 
a) Poljedelstvo 
b) živinoreja . , 
c) drevesnica . . 
č) vrtnarstvo . . 

Razni manjši dohodki 
Dotacija banovine, . 

s • i » ' *, 

f « i i I 3 
X * Ï * H 

• « ï 6 « » s 

. . . Din 60.000— 
> i > „ 30.000— 
i i « „' 30.000—• 
« E S „ . 10.000— 

« » H I J I X J » . 

s î ' i ' î ' ï x s » • • 
" • » l e 
• • ш * » 

REKAPITULACIJA. 
Skupaj 

Skupaj izdatki . . ' Din 246.720— 
Skupaj dohodki , . , , . •, , , 3 » 8 à „246.720— 

Proračun izdatkov in dohodkov 
banovinske mlekarske šole v škof ji Loki 

/ za leto 1932./33. 

IZDATKI. , 

O s e b n i i z d a t k i . 

Plače in položajne doklade uradnikov: 1-VII, 1-VIII, pripravnik 
za VIII. skupino . . . . . . * '. , ::. . . . . , 

Draginjske doklade " . . - . : . .'. ... . ] .' .] 
Pogodbeni nameščenci in honorarji za. predavanja . . , . . . 

S t v a r n i i z d a t k i . 

Potni stroški . . . -
Pisarniški in manipulativni stroški, knjige, kurjava, razsvetljava, 

najemnine itd. . . . . . . . . , , . ••. . . . . . . 
Vzdrževanje: *: 

a) strokovnega pouka . . ••• . . ; г , • *', • . Din 30.000— 
b) internata ' ' • _ » 7<>-00О— 

Vzdrževanje mlekarsko-sirarskega'obrata in prostörövT"" T 7 
Obdelovanje šolskega zemljišča . . .,. t s . . ; ' '. . . . 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 

130.000— 
2.000'— 

55.920— 
21.300— 
65.200— 

Skupaj . . . 
DOHODKI. ' 

. • L a s t n i d o h b d f k i . 

'Oskrbnine- gojencev . . . . . . , . , ' " . . / ' s " , t , _ . 
Izkupiček za mlekarske in sirarske izdelke ; i •-. & i j * l 
Dotacija banovine . » „ , ' i 'V- i ' thl „• / 4 ^ - . ' . . , 

..':..,..'• *. ." y: '.Skupaj i ; t . , 
- REKAPITULACIJA.- , . -

Skupaj" izdatki . è ; ; ; , , k ; ; ; ; "Dl'n 1,755.520— 
Skupaj dohodki , , Ï . « . » ^ . ^ ^ « . k_¥ .Ì\ . у ' . ., 1,755.520— 

2.500— 

28.000'— 

100.000--
l ^ e O O ' -

3.000--

«7.500— 
1,680-000'-

132.000--
114.720'-

246.720'— 

142.420— 

1,јВ13.100-

1,755.520— 

1,677.500--
' 78.020--

1,755.520'-
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I z n o s 

pozicije partije 

Din 

1 
2 
3 

1 
2 

3 
4 
5 

1 
2 

1 
2 

1 

2 

7. 

Proračun izdatkov in dohodkov 
banovinske kmetijsko-gospodinjske šole v Mali Loki 

za leto 1932./33! (s posestvom). 
IZDATKI. 

O e e.b n i i z d a t k i. 
Plaća uradniškega pripravnika za X. skupino s , . 
Honorarji šolskim sestram ; î s » 
Honorarji predavateljem . . . - , . . 

S t v a r n i i z d a t k i . 
Potni stroški in ekskurzije . . .••••• . . . -. 
Pisarniške potrebščine, manipulativni stroški, kurjava, razsvet

ljava itd t . . . . . . . • 
Stroški internata ' 
Stroški ekonomije (dnine, semena, živina, Inventar itd.) . . . 
Vzdrževanje in popravila poslopij . . . . 

t ' Skupaj . * » 

DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i . 
Oskrbnine gojeni? г ! s s . . 
Dohodki ekonomije: 

a) živinoreje i . •. ••* » ' <. .- .. Din ' 30.000'— 
b) trsnice . . . . - » „ 4.000-— 
c) poljedelstva . . . , * » . , . . . . . . ' . » 3,000-— 
č) vrtnarstva . .• г -. * s . . ? » • • « 1.000-— 
d) matičnjaka . . < » < • » » « i . s „ 2.250-— 
e) žage . . . .•• * » -• •- . • • • ' „' 5 .OOP-— 

Razni manjši dohodki . . . . . . j . . . . . . . . . 
Dotacija banovine • 

Skupaj . . . 

«EKAPITULACIJÀ. 
Skupaj izdatki . •„ Din 358.740— 
Skupaj dohodki . , , « . -, . . . t • » », 358.740-— 

. \ 

8. 
Proračun izdatkov in dohodkov 

banovinske trsnice in drevesnice v Pekrah 
za leto 1932./33. 

, IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 
Plača in položajna doklada uradnika 1-VHI in zvanlcnlka l-Ц . 
Draginjske doklade . . . . . . ; ; ; : . : . . . . . 

S t v a r n i t fcdatki . , , 
Pisarniški in manipulativni stroški«, knjige, kurjava, razsvet-: 

ljava itd. . . . . . . . • > . • • » . 
Vzdrževanje in popravila poslopij . « » , , . • • i i 

• . 1 ! Odao* i ». • 

13.500-.-
43.740--
16.000'-

500 — 

18.000'-
67.OO0--

130.000--
70.000--

84.000--

46.250'-
2.000--

20.680*-. 
23.880-— 

4000"— 
10.000"— 

14,000;-. 

73.240--

285.5O0--

358.740'— 

131.250-^ 
227.490'— 

858.740--

4А.Ш— 

44480*-
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Prenos 
Najemnine in zavarovalnine . . 
Stroški viničarskega tečaja . . . 
Vzdrževanje in obdelovanje nasada 

, Gradbene preureditve itd. (obrok) 

< t / $kupaj 
DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i . 
Ekonomija: 

a) izkupiček za ključe in drevesa .' .' . . . Din 110,000'— 
b) izkupiček za vino ; „ 30.000— 
c) živinoreja * . „ . . . . _ „ _ 8.000-— 

Razni manjši dohodki t , . . ' . . - . " " J*~! Г 
Dotacija banovine 

REKAPITULACIJA. 
Skupaj izdatki . . . 
Skupaj dohodki . , 

Skupaj . . . . 

Din 984.005-. 
„ 284.005'-

9. 

Proračun izdatkov in dohodkov 
banovinske trsnice in drevesnice v Kapeli 

za leto 1932./33. 
IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i. 
Honorar pogodbenim uslužbencem , , . 

S t v a r n i i z d a t k i . 
Pisarniški in manipulativni stroški, knjige, kurjava, razsvet

ljava itd 
Vzdrževanje in popravila poslopij . 
Najemnine, zavarovalnine ild. . , . 
Stroški viničarskega tečaja . . . . . . 5 . . . . . i [ 
Vzdrževanje in obdelovanje nasada 
Odkup posestva iu gradbene ureditve ..... .-.,•..,• . . ; , 

• .' • ' "Skupaj , , , 
DOHODKI. 

. L a s t n i d o h o d k i . 
Ekonomija:' .. 

a) izkupiček za ključe in drevesa., .« , , . . ' um Ì08.000-— 
b) izkupiöek za vino , ' , . ", , V , , . „ 20.000— 
c) živinoreja . . . , , . . « g . , , 2.500— 

Razni manjši dohodki , „ . . , , n 8 -, , > . . . . , 
Dotacija banovine . ä , , , , , , , , . . . , , , , 

• Skupaj , , , 
REKAPITULACIJA. 

SRupaJ îzdatkï . . „ . . , . , , . . „ D i n 294.800--
Skugaj dohodki g_,_. , ^ ^ ^ , ^ ^ , a a . 294.800— 

527 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 

14.000— 

4.045— 
Sl.oOO'— 

120.000— 
50.000— 

148.000— 
1.000— 

4.500'— 
8.000— 
б.000'— 
51.500— 

113.000— 
73.000— 

180.500'— 
1.500— 

44.460*-

289.54Ó — 

284.005'— 

149.000'-
135.005-

284-005-

39.800— 

255.000— 

294.800'— 

132.000— 
162,800— 

294.800*-
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I Zli o s 

pozicije partije 

Din 

10. 
Proračun izdatkov in dohodkov 

banovinskih trsnic in drevesnic v Kostanjevici in 
Leskovcu za letç 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 

Plača, doklade in povišica zvaničnika l-II • • * « « • • • 
Nagrada dnevničarja z zavarovanjem po zakonu o zavarovanju 

delavcev • s • • 

S t v a r n i i z d a t k i . 
Kostanjevica: 

a) Pisarniške potrebščine . . « ? • » • • Din 400*— 
' 0 4.ЛО*—• b) najemnine * • » „jTnnn 

c) obdelovanje in vzdrževanje nasada . .• « • „ 30.000 
Leskovec: ' . 

a) pisarniške potrebščine •• , • •• • • « « • Din 400-
b) najemnine itd. . . . . . . . . . „ 13-°^° 
c) obdelovanje in vzdrževanje nasada . • - » 60.00Q-— 

. Skupaj . . . 

DOHODKI. / 
L a s t n i d o h o d k i . 

Izkupiček za trte, drevesa in druge pridelke: 
^ Kostanjevica < • • • » < « < 

Leskovec . . . . , . , • • • • s • « « • • • • . ' 
Dotacija banovine . . . , , . . . • • • • • • - ' 

Skupaj . . . 

REKAPITULACIJA. 

Skupaj izdatki ; . . . . ' . . . - . • . w , . Din J36.380--
Skupaj dohodki : , • - < ' . * . * " ' ' ' ä - , J s " l d b - r f a u -

11. 
Proračun izdatkov in dohodkov 

banovinske trsnice v Dramljah za leto 1932./33. 
IZDATKI. 

O s e b n i i zdatk i . 

Plača elužiterja 1-1'. .. « t »̂ ,» «„ « « • » » *; V , ' " -
Draginjakô doMade « « > « ' » • e « '•» -a- ̂  - « i..»-V •. 

S t v a r n i iadatkL • * • 

Pisarniške pofoéb&Sitìè . » <• . * « • i t « *"•" *" "'" •;• 
ZafeupiHiié in voliževanje podöpij « < ^»ЖЗ ' * s а g e 

ObdeJovanfe ia vzdrževanje naeada * • ~%£à- « • » « « » 

15.300-— 

' 14.880--

32.800--

73.400'— 

30.180'-

46.000'— 
36.380;— 

106.200'-

136.380'— 

82.380'-
54.000'-

136.380'— 

7541'' 
в.900--

500'-
4Ö0O-

25.000'-

14.241'-

30.000— 

44.241-— 
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I z n o s 

poaicije partije 

Din 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i . 

Izkupiček za ključe, korenjake in cepljenke . » * . , « . , 

REKAPITULACIJA. 

Slaipaj izdatki . . . . . . . . . . . Dm 44.241-— 
Skupaj dohodki . - . d , . . ,• s ?'••'• , , 6 1 . 4 5 0 ' — 
Prebitek dohodkov . . . . . . . . . . иДп 17.209"— 

(izkazan med občimi dohodki). - . - • • 

12: 
Proračun izdatkov in dohodkov 

banovinske trsnice in drevesnice v Vinjem vrhu 
za leto 1932./33. 

] IZDATKI. 

V z d r ž e v a l n i s t r o š e k i. 

Stroški za delo 
Stroški za materialije . . 
Razni izdatki , . 4. ... «. 

. . . i ( s t , • « 

« i Ï 4 . . . . ч S 

Skupaj 
DOHODKI 

L a s t n i d o h o d k i . 

Izkupiček za vino .. . . 
Izkupiček za ključe in korenjake 

Skupaj 

REKAPITULACIJA. 

Skupaj izdatki . « s . , . 
Skupaj dohodki , « » « » ' 

. . . J i n 18.125-— 
i t . t „ 18.125-— 

13. . . . . : 
Proračun izdatkov in dohodkov 

banovinske trsnice na Drašičih za leto 1932./33. 
IZDATKI. 

S t v a r n i i z d a t k L 

Pisarniške potrebščine . . • • . " . ' • ' » . « * L » •* * ••: '• 
Najemnina zemljišča » .• . • •. « • з s * « » » * » • 
Obdelovanje in vzdrževanje nasada * « • * * • ". ..". « . . . 

Skupaj. g s 

. DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k M . 

Izkupiček za korenjake in» ključe ter grozdje •'. -"»"•' » * < ? 

, . . ' . ' ,'...' '.,' Skupaj. i--- ?•• 

RBKAPITULAOIJÀ. , •• 

SSxLp&] ïadatkl . . „. .. .. . . - . . . . . . . . Din 30.800-— 
Skesa j dohodki «, . . u ^ ^ . ^ «;••&*_ *-ß^.* * n 30.800*— 

K 

15.955'-
1.310" 

860--

«XOOÔ*-
8<125--

200--
5.800--

24.800--

61.450*— 

Ш 2 6 - -

18.123*— 

18.125-' 

18.125*— 

80.800— 

30.800— 

S0.800— 

30.800--

S&fc 
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14. 
Proračun izdatkov in dohodkov 

banovinske žrebčarne na Selu za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 
Plača pripravnika za X. skupino in zvaničnika l-III . . » , , 
Draginjske doklade . « . < , , u „ , , . . . , , , s 

Pogodbeni nameščenci . . * , г 9 £ . , , . ; . ; . , 
Napredovanja in povišice . ä . . i ^ . s j g , g , , s 

S t v a r n i i z d a t k i . * •' 
Potni stroški , .- , Î . , , s s 
Pisarniške potrebščine, knjige, kurjava, razsvetljava, voda-

rina itd. " " . , . , - » 
Vzdrževanje in nabava inventarja, konjske opreme itd. . » » 
Vzdrževanje in nakup žrebcev . . . „ . . . . . , , , . 
Transportni stroški za prevoz žrebcev . . « . s , » , , , 
Strofiki za režijsko osebje - . . . , . : ? • ? * 
Vzdrževanje in popravila poslopij . a . t , a . * « « , . 

. . Skupaj .. . . « 

DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i . 
Skocnme i i t џ t * t i » ? * t ? t ) • * s • % 
Najemnine . s » s . . * ; s Ï » . i •. . i . • . , 
Razni manjši dohodki . t , . , * . , , , . г , < . . 
Dotacija banovine. * t « * « s * i s * , • • • « . % 

Skupaj . ; . 

REKAPITULACIJA. 

Skupaj izdatki . . . Г » . . . . . . . . . Din 655.920-— 
Skupaj dohodki . . . - . . ; . * , 5 ? . . „ 655.920-— 

15. 
Proračun izdatkov in dohodkov 

banovinske semenogojskè postaje v Beltincih 
za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i I z d a t k i . 

PlaSa in položajna doklada uradnika 1-VI k , , . t • • > 
Dnaginjeke-doklade . , t t , . . . * , I - V - M ~ « ^ I - I i 

S t v a r n i Izdatki . 
Potili StroëH a , a , , , , 5 , . , , , ~ , i " » - * i « 
PiearoiSki in manipuäativmi etro&ki, knjige itd. . > > ) • • . 
CSŠeenje semenskega blaga , > i • • » « ( , « • , , , 

ßkujej« g.« 

I z n o s 

pozicije 

Din 

16.920--
18.000--
12.000'-
3.000--

12.000' 

30.000 
5.000 

250.000 
17.000 

267.000 
25.000 

25.000--
20.400'-

6.000--

27.240'-
14.400--

2.600-
L600--

600--

У1« !̂» \ 

partije 

49.920--

606.000--

655-920'— 

51.400--
604.520'-

655.920'-

41.640'-

4.600'-

46.240-— 
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DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i . 

Pri čiščenju s&men . « > 
Dotacija banovine . . . . • i f , • • 

Skupaj 

REKAPITULACIJA. 

Skupaj izdatki . 
Skupaj dohodki 

. . Din .46.240--
« e „ 46.240--

16. 

Proračun izdatkov in dohodkov 
banovinskega veleposestva v Pono.vičah pri Litiji 

za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 

Plača, položajna doklada uradnika 1-VI, uradniškega priprav
nika za X. skupino « 

Draginjske doklade . . . . . . . . -. 
Pogodbeni uslužbenci . . . . . . i . , . . . « . . : , . , 

S t v a r n i , i z d a t k i . 

Potni stroški 
Pisarniški in manipulativni stroški, knjige, kurjava, razsvet

ljava . „. . . . . . . 
Vzdrževanje in popravila poslopij, zavarovanja itd 
Stroški ekonomije (delavci, inventar, krma, živina itd.) . . . 

Skupaj 

DOHODKI. 

L a s t n i d o b o d k i . 

Dohodki ekonomije: •'•.•• 
a) poljedelstva . . : , . » . ; , _.""'. -. 
b) živinoreje . ". '. ', V » « - .* » . * • 
o) gozdarstva « . » s t д . 
8) vrtnarstva, sadjarstva i. dr. . . » . * , 
d) najemnin . . » j , 

Razni manjši dohodki . s , » » . « » . 
Dotacija banovine . i ä , . • . » s t 

• I g ! » I y, 

Din 50.000--
„ 136.0QQ-— 

. „ 70.000— 
„ 28.000-— 

20.000-— 

. skupaj » ? t 

SEKAPITULAOIJA, 
Skupaj Izdatki . 
Skupaj dohodki 

> i i i i i > i • > » > Din 488.Ì80— / 
» • » «_». » А.Ж-. » i *..» • ц- 485.1801— 

531 

I z n o s 

pozicije partij« 

Dio 

35.880-
17.4O0--
20.400'-
y 

1.500--

10.000--
150.000'-
250.000'-

304.000--

2.000-. 

3.000'— 
43.240-— 

46.240"— 

-73.680— 

411.500'-

485.180— 

306.000--
179.180'-

485.180'— 
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17. 
Proračun izdatkov in dohodkov 

banovinskega ribogojnega zavoda v Boh. Bistrici 
za leto 1932./33> 

IZDATKI. 

O s o b n i i z d a t k i . 
Nagrade kontraktualnim uradnikom in dnevniČarjem . . ; 

S t v a r n i i z d a t k i . 
Lovnine . . . . . . ' . . . . . . . . . . . » i . 
Nabava- ribarskih in obratnih potrebščin 
Hrana za ribe . . .. . • • . '• • •• 
Odplačilo anuitet, razširitev zavoda itd. 

. i ; • a . . * • 

• I • - • • i » • 

Skupaj « , ч 

DOHODKI. 
izkupiček za ribe, ikre itd . . . * « . . • . 

REKAPITULACIJA. 
Skupaj izdatki , . . . .. Dill' 879.000— 
Skupaj dohodki . . . . . . . . 382.000— 
Prebitek dohodkov . . . . . . . . . . Din^cKOOO— 

(izkazan med občimi dtohodki). 

1 8 . ' . ; • ' • " ' " ' 

Proračun izdatkov in dohodkov 
banovinske kmetijske poskusne in kontrolne postaje 

v Mariboru za leto 1932./33. 
IZDATKL . 

O s e b n i i z d a t k i . -
Plača, položajna doklada uradnika 1-VIir in služiteija II . . . 
Draginjske doklade 
Pogodbeni nameščenci z zavarovanjem po zakonu o zavarova

nju delavcev •'•. 
Stroški za strokovni sosvet za presojo vin јл delež, na pristoj

binah za analize vin . . . . . . . . . . t • • • . 
' S t v a r n i i z d a t k i . <.,..' 

Potni stroški . . . . • • • • 'r • • « • «, « • » « • 
Pisarniški in manipulativni stroški, kurjava, „razsvetljava itd. 
Nabava kemikalij, inštrumentov in drugih pripomočkov . . . 

- - * ' • . . " " Skupaj . . , 
DOHOOKt. * ' ' ' ' . 

, L a e t n i d t i n o d k i . 
Preizkusnlne . « i • i . , > , . • • « V •"•m" • -!«-n,^. > 
Dotacija banovine i • i • «'•'•-• » >'»£ .i/'»-.•• :i • i • a 

Y EEKAPITULAĆIJA, 
Skupaj ïzdatk! . , , î i i , , * « « , . . Din 150.26p-— 
Skidaj dohodki » j^n^M^iU^j^^t^ß-t J«- W 150»260— 

12.000*-
20.000" 

109.000*-
172.600--

20.340--
18.720--

46.000--

42:700'-

5О0--
6.000'-

16.0O0--

partije 

65.400— 

313.600*— 

379.000-

382.000— 

127.760'-

22.50Ö-— 

150.26Ó-— 

50.000--
Ï.00.26Ô--

160.260 v -

<,,А» 



; *TT*v. г^. m'-^Јгг -• -TI-« ' •ЗГТ^УК&ХУ?}- : . ^ ^ ^ f 7 ^ 3 y f W * r l 4 > " ' » 

27. kos. 633 

•e 
cd 

fu 

1 
2 

1 
2 

.a 
O 

OH 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

N a s l o v 

I z n o s 

pozicij© 

Din 

19. 
Proračun izdatkov in dohodkov 

banovinske podkovske šole v Ljubljani 
za leto 1932./33. 

IZDATKI. 
O s e b n i i z d a t k i . 

Plača uradniškega pripravnika za IX. skupino . ., . . s «' • 
Pogodbeni uslužbenci z zavarovanjem po.zakonu o zavarovanju 

delavcev' . . . . . . ' . . . •. /. ••. . » .• . . 
štipendije in učne podpore.. „. -. .,. . . . . . . .. » . , < . ... • 

S t va m i i z d a t k i . 
Pisarniški in manipulativni stroški, kurjava, razsvetljava itd. . 
Stroški internata ., . - » . , ' . « . • 
Režijski stroški . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. Skupaj . .. . 
DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i . 
Podkovalnine . « . . . . 
Dotacija ' banovine , > , . - . . . . . . . 

Skupaj . . . 
REKAPITULACIJA. , . 

Skupaj izdatki . ;
 ( . . . . . . . Din 147.640— 

Skupaj dohodki ; . , . , . s ' . ' . V « i « » ÌÌT.ÌÌ40-— 
• • ' . • ' • ' • • ' . • • . . • •• » ' < • • • • « • . ' « • - • - - - ' . . • • . 

2 0 . \ ' \ ; - . • ' • • • ' • • ' • 

Proračun izdatkov in dohodkov 
gozdarske šole v Mariboru (banovinski prispevek) 

za leto 1932./33, 
IZDATKI. .. 

O s e b n i i z d a t k i . , • 
Plača služitelja . . . . . V . . . . . . . » . •-. • '• 
Draginjske doklade . . i . . * . » . i . » . . . » »:''. 

S t v a r n i i z d a t k i 
Potni stroški, študijska potovanja,'ekskurzije • . • • * * * • 
Nabava' učil, zbirk, ureditev kabinetov, rtàbava 'inventarja *• • 
Stroški internata . -. . . '. :.:'"'Г: ;i!'-'. v ' « •• '. *• '• '••';'• • 
Praktične vaje in poskusi .t.-«• . ^ « « I Ü I ' H ' » » • • • * 
Razne nepredvidene potrebščine Г « • • > i ,iK, •. • • s i 

'-,,-, Д|?ирај .... . , 
.<. IJOHODKL u , , , , ,. -, c 

L a s t n i d o h o d e k i . <-, * « ..*. <• ,» -, „ 
Oskrbnine" gojencev . . , •;,.•»,••:•- « « . •« * * '-• •• . .. ... 
Dotacija banovine .'. K Ü . , « » . t • r, i„«l;V-t .«'.*. « 

. И; ',,.-." - '"' " " 'Skupaj . , , 
. .BBKAPiTUMfctTAZ r-.., ;1 ,, .č„lДЈ. 

Stipai izdatki . , , . , . . . . . . . . Din 149.780— 
S^su^>dofeödki _i . - e Ä > ' _ J l J t .»^Wt.- i t J^«^« • n 148.389— 

17.640— 

35.000— 
25.O0Q"— 

5.O00--
5.000--

6Ö.00O--

3.660'-
12.620--

2.000*-
5.000'-

llOiOOO-
15.000--
1.50Ò'-

parti;© 

77.640*-

70.000--

147.640— 

125.000--
22.640'-

147.640— 

16.280— 

133.50Ó'-

149.780— 

110.000*— 
, 39.780— 

149.780— 
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21. 
Proračun izdatkov in dohodkov 

gluhonemnice v Ljubljani za leto 1932./33. 
IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 

Pogodbeni uslužbenci in stroški inšpekcije . < > • • » « » 
Prispevki za bolniško zavarovanje . . . ' . . i i « » t • 

S t v a r n i i z d a t k i . 
Pisarniški in manipulativni stroški, kurjava, razsvetljava, voda, 

zavarovalnine itd . . . . 
Prehrana oskrbovancev in osebja 
Nabava in vzdrževanje obleke in perila, inventarja in šolskih 

potrebščin 
Stroški za vzdrževanje poslopja in ekonomije . « , » , » » 
Razni nepredvideni izdatki . . , , t t , . • . > i t , 

on. upaj . . . 

DOHODKI. 

Lastni dohodki: oskrbnine oskrbovancev . . , , » « » < t 
Dotacija banovine . . . . . . . . :' ' i i . . . » > t 

okupaj . . . 

REKAPITULACIJA. 

Skupaj izdatki Din ;434.520— 
Skupaj dohodki , < . , > i . . - . « > • . „ 434.520-— 

22. 

Proračun izdatkov in dohodkov 
deškega vzgajališča v Ponovičah za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 
4 I 

Plače, periodični poviški in položajne dokladè: 
uradnikov l-VI/2; 1-IX . , , , . . . . . » i • > • 
zvaničnikov . , , t i * t ; / ,» » • » 

Draginjske doklade . . .. . . . . . . . . . - • • • • 
Pogodbeni uslužbenci s prispevki za bolezensko zavarovanje . 

S t v a r n i i z d a t k i . 
Pisarniški in manipulativni stroški, kurjava, razsvetljava, zava

rovalnine itd. . . . . . . . . « . « i • .* • • • • 
Prehrana oskrbovancev in osebja . . . . . i •.••-. • 
Nabava in vzdrževanje obleke, perila, inventarja in potrebščin 

za delavnice . . . '. . . i • • t t., « r » « • • * 
Razni nepredvideni izdatki < t ? -, * • V «;•. • * n i i 

Skugajj i i i 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 

118.320'-
8.800--

70.000'-
189.400--

28.000--
24.200--
1.000' 

3^080--
6.720--

54.800*-
61.030--

66.755'— 
248.800— 

80.000— 
1.136— 

121.920--

312.600'— 

434.520— 

.21.200--
413.320--

434.520'— 

157.610' 

881.690— 

689.800— 
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DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i . 
Oskrbnine gojencev . 
Dohodki ekonomije 
Razni dohodki . , 
Dotacija banovine » 

Д • t l . 

k * p. i > ï » » 

Ж У T • * • « « « 

REKAPITULACIJA. 

Skupaj izdatki 
Skupaj dohodki i t t i t ! ! 1 

Skupaj 

Din 539.300-
„ 539.300-

23. 

Proračun izdatkov in dohodkov 
zavoda za slepo deco v Kočevju za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 

Plače, periodični poviški, položajna doklada: 
a) uradnikov 1-IX-l, 1-X . . « • - » , . . D i n 21.600— 
b) služitelja 1-II-3 , . , . . „ 5.100'— 

D r a g i n j s k e d o k 1 a d e. 

Pogodbeni uslužbenci . . . . . . . , ' t t t , i . . . . 
Prispevek k bolniškemu zavarovanju г . • « . . t t » » 

S t v a r n i i z d a t k i . 

Potni stroški za nameščence « . » » 
Pisarniški in manipulativni stroški, kurjava, razsvetljava, vo-

darina itd. . . . . . . . . . . .. , . „ . . . . * , . . 
Prehrana oskrbovancev in osebja . t . . . . . . . . . 
Nabava in vzdrževanje obleke, perila, inventarja in potrebščin 

za delavnice . . . . . . . . . , . , , . » . . , 
Razni nepredvideni izdatki , г s s » • i « . < e г i . 

Skupaj j j g 

DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i . 
Oskrbnina gojencev : , . « . » > . t . л џ~т i • Г»Г* i. 
Plačila nameščencev za hrano . • г si**'t « s i Д » • 
Razni dohodki za prodane izdelke , « t ,, : ? . E » « V « » 
Dotacija banovine , a ,_i^..«^.«; s » • « ''* ,.*. • • • », s 

Skupaj i t i 

REKAPITULACIJA. 

SlžupaJ fcflatH ' , i , , -V, \ « V i j % Din 360.250— 

sisâ ai dobara -ji^^.|at.tJb28il5ÌsaC. в з60-^0"-

I z n o s 

pozicije 

Din 

70.COO--
70.500'-
1.500--

26.700— 

2S.S20'— 

93.440— 
4.900— 

1.500 

50.000 
125.810' 

29.980' 
2.О0О 

2.750'-
7.500"-

lÔ.OOOr-

parti/je 

142.000-
397.300-

589.300— 

150.960— 

209.290'— 

360.260— 

20.2150'-
340.000— 

360.260— 

t&trS-: 
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24. 
Proračun izdatkov in dohodkov 

banovinske zaloge šolskih knjig in učil v Ljubljani 
za leto 1932./33. 

IZDATKI. 
O s e b n i rzda-tkL 

Pragmatični uslužbenci: 
1 uradniški pripravnik za IX. skupino, 1 služitelj l-II 

a) plača Din 21.300— 
b) draginjske doklade . . . , , , -. . „ 9.420— 
c) napredovanja in povišice . . • . . . . „ 4.260— 

Nagrade pogodbenim uradnikom in dnevničarjem s prispevkom 
za zavarovanje in honorarji 

Stroški uprave 
C t ft 

I ц » 

S t v a r n i i z d a t k i . 
Stroški za sezonsko pomoč > . , . . 
Pisarniški in manipulativni stroški, kurjava, razsvetljava, zava

rovalnina itd. . . , » ж » i .' i , 
Poslovni prostori: 

a) adaptacije . , , t , » , г -. . . . D i n 40.000— 
b) anuitete Ï i « s . . . • „ 100.000— 

Nepredvideni stroški . , , , t , , -, . . ~~, ~ ! '. T~7 
Nabava knjig in učil . , , , , , , s , , , 

Din 1,567.680— 
„ 1,567.680— 

Skupaj 
DOHODKI. 

Lastni dohodki iz prodaje knjig in učil . , , , t , 

REKAPITULACIJA. . 
Skupaj izdatki , . f , . , , . . , . 
Skupaj dohodki , . « « , , , , , , , 

25. 
Proračun izdatkov in dohodkov 

banovinskega dečjega doma v Ljubljani 
za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k L 
Pogodbeni nameščenci . . . . » , 
Prispevki za bolniško zavarovanje , „ , 

S t v a r n i i z d a t k L 
Pisarniški in manipulativni stroški, kurjava, razsvetljava, na

jemnine, zavarovalnine itd. . « 
Prehrana oskrbovancev in osebja; vzdrževanje in nabava obieke 

ter perila, potnine in zdravniški stroški . . . . . . , , 
Nabava in vzdrževanje inventarja ter potrebščin za delavnico , 
Stroški vzdrževanja poslopja in ekonomije g g , ч г г t « 
Razni nepredvideni stroški , , \ , , t , , \ , , t , 

ÖOißaj , , , 

à 3 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 

34.980— 

125.000— 
17.000— 

5.000*-

32.700— 

1-40.000"— 
13-000— 

1,200.000— 

58.200-
1.600'-

24.000-

482.580-
5.000'-

10.000-
6.000-

rr 

176.980— 

1,390700— 

1,567.680--

1,567.680--

59.800'-

526.580'-

686.380— 
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DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i ' . 
Oskrbnine oskrbovancev 
Dotacija banovine . . • » . . . , . . . . . . , , -

Skupaj . , f 

REKAPITULACIJA. 

Skupaj izdatki * . ,. Din 586.380'— 
Skupaj dohodki . , , . . . . . . . . , „ 586.380-— 

26. 

Proračun izdatkov in dohodkov 
banovinskega dečjega doma v Mariboru 

ža leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 

Plača uradnika (1-VI) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Položajna doklada ! ! ! ! . ! 
Draginjska doklada: . - . • > , . _ . . • . ' .' . ' . . ; 

a) osebna . . ".' '.. . ., . . . . . . ' . .Din 1Ö.2Ö0-V-
b) rodbinska . . . , , . . . , . . J „ 3.600-— 

Pogodbeno osebje . '. . . . . . . . . . . 
Prispevki za bolniško zavarovanje - . . , , . . . . . . 

S t va r n i i z d a t k i . 

Potni in selitveni stroški . . . . •'. \ . . . , 
Pisarniški in manipulativni stroški, kurjava, razsvetljava, na

jemnine, zavarovalnine itd. . . . . . . . 
Prehrana oskrbovancev in osebja, nabava in vzdrževanje.p»ri)a 

in obleke, pothine in zdravniški stroški . . : . • . . ' . . . 
Nabava in vzdrževanje inventarja ter šolskih potrebščin . ' . . 
Stroški.za vzdrževanje poslopja in ekonomije'. ' . '. . ' . '. ' . 
Razni nepredvideni izdatki . . . ' . . . . ' . . . . . 

• Skupaj - . . • , 

DOHODKI. 

• L a s t n i ' d o h o d k i . • • • 

Oskrbnina oskrbovancev . ',' . , ; ' . , , ' . ' / . ' . » . -. . 
Razni dohodki . . . , , , „ , , . , , , , , , , . , 
Dotacija banovine '„ . . . . . V, -, ' . -, ' , -, , -, > , . « 

• " . • ' ' • ' . . •' . • . . . . . . Skupaj . , . . . 

. REKAPITULACIJA. ' \ \ 

Skupaj izdatki . , , -, , f •, -, -, -, •„ .. . >, D i n 6I8.440— 
Skupaj dohodki , U A r t ^ . i ^ j , . = 518.440— 

I z n o s 

pozi cije partije 

Dim 

13.800-
7.800--

13.800--
50.400'-

2.10O--

1.400'-

72.640--

348.0OO--
6.0O0--
3.000--

500--

157.500"-
500:-

145.000--
441.380--

586.380--

87.900'— 

430.540--

518.440-— 

158.000-— 
360.440-— 

518.440--

m 
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I z n o s 

Din 595.700— 

„ 10.560— 

„ 48.840— 

27. 
• Proračun izdatkov in dohodkov 

splošne bolnice v Mariboru za leto 1932./33. 
IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 

Plače in položajne doklade: » 
a) uradnikov: . . . 

1 ravnatelj 1-IV/l 
7 šefov oddelkov: 1-IV/l, 2-IV/2, l-V/2 

2-V, Î-VII 
1 primarni zdravnik 1-VII 
2 asistenta: 2-VII 

10 sekundarijev: 10-VIII 
1 lekarnar 1-VII 
1 upravitelj 1-V 
5 ekonomskih uradnikov; 3-VIII/l, 2-IX 
5 pisarniških uradnikov: 1-IX/l, "4-X . • 

b) zvaničnikov: 
2 zvaničnika: 2-II . i ( « . « < » • 

c) služiteljev: 
12 služiteljev: 1-1/2, 2-1, 2-II/2, l-II/l, 6-II 

Pogodbeno in režijsko osebje: 
a) 6 dnevničarjev . . . « . . . « • • 
b) 61 sester bolničark 
\) 45 posvetnih bolničark in režijskega osebja 
č) prispevki za bolezensko zavarovanje . . . 
d) poviški mezd • • . • * • e > > « • 

Doklade: 
a) draginjske: 

uradnikov in pripravnikov, osebne in rod
binske . • . 

b) zvaničnikov in služiteljev . . i . . 
c) posebne nagrade po § 329v U. Z. , > 

Napredovanje in povišice . , , , , * 
S t v a r n i i z d a t k i . 

Potni stroški • • • 
Pisarniški stroški (administracija) , , j 
Kurjava . • • • ( • * i • « • • » 
Razsvetljava . . 'i i i • > • •' • i ^ 
Vodarina . . > ; Л '••'. . i • • t « 
Hišne potrebščine, pranje itd. . . . • ? 
Vzdrževanje poslopij in tehničnih naprav . • • i 
Prehrana . - . . . • . - • • • i • • • • 
Zdravila in zdravilne potrebščine « • • • 

Inventar: \ ' ' ' * 
a) nabava • ' . . • • • i • • i \ 
b) popravilo • '"i i i • • • '• "• • 

Pogrebni stroški . . t . . > • • • • 
Stroški posestva in gospodarstva . • • i 
Razni izdatki (slavja, prazniki) • • • • 
Anuitete in gradbene ureditve < i • • • 

Din 47.600— 
„ 318.000— 
„ 222.220— 
„ 28.000— 

6.000— 

Din 433.500— 
„ 123.540— 
„ 45.120— 

Din 200.000 
; „ "50-.000' 

pozicije partije 

Din 

655.100'-

621.820'-

602.160 
8.040 

2.800 
40.000' 

470.000 
95.000' 
80.000 
56.500 

200.000 
1,714.750' 

450.000 

260.000 — 

10.000-
80.000—-
10.000'-

eso-ooo'— 

1,887.120--

4,109.050'-
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DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i . - . . ч. . . 
Iz posestev in ekonomije . .. . , . , •-—•, ; 
Razni drugi dohodki (izkupila, plazila uslužbencev) ! . . - -

a) plačila oskrbnih stroškov od strank, bol
niških zavarovalnic, samostalnih zdrav
stvenih občin, drugih banovin . . . . Din 3,334.950— 

b) plačila oskrbnih stroškov za državne na
meščence, za venerične bolezni ter ino-
zemce ođ države po §§ 7. in 8. zakona o 
bolnicah „ 300.000-—. 

P l a č i l a b a n o v i n e : 
Ža neizterljive oskrbne stroške in za banovinske nameščence po 

§ 7. zak. o bolnicah . . . . . . . . . . . „ , . . . 
Kritje banovine za osebne izdatke . '. « g ' . • . . . . ' . . . 

• • • Skupaj . . , 

REKAPITULACIJA. 

Skupaj izdatki . Din 5,996.170— 
Skupaj dohodki , .,__ . _ . . . « , , , , „ 5,996.170— 

. -, -. 2 8 ; ' . . . . . . . 

Proračun izdatkov in dohodkov 
javne bolnice v Celju za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 

Plače in položajne doklade: 
a) uradnikov: 

. 3 šefi oddelkov: 2-IV/2, 1-IV/l 
2 asistenta: 2-УЏ ' Г 

• 2 eekundarija 2-УИ1 . 
1 u p r a v i t e l j : 1 Л П Е .'•"'. '.'"•'' .' 
3 ekonomski uradniki: 1-VIII,. 2-ГХ . .. , . D i n 212,040-°— 

b) Uradniški pripravniki: - ' 
2 odiravnika po § 45., 8 • : > , : . 
1 ekonom, uradn. pripravnik po § 46., 2 " ".v"' "' ' 

1 arh. uradn. pripravnik po § 45., 1 . ',- „:• '* 67.200--Ì' 

c) zvaniöniikov: 

2 avaničnika: l-II, M U . . i V - , ' . , V » 8.640'—' 
d) elužiteljev:. -•'' 

2 eliditela: ; 2гЦ;,..", ' . ... f, rt :*\>ф\, » 8.760— 
Pogodbeno in režijsko osebje: ' - ' ' - • . • • . •'•-, ..- r .• . .~ 

a) б dnevničarjev in dušeskrbptvfc , , , . D i n 68.400'— 
b) 36 sester bolnicairk . . . . . . . . „ 182.00Q-— 

04дра i , . Din 250,400-— 

149.000— 
101.000— 

3,634.950— 

' 224.100— 
1,887.120'— 

296.640— 

3,884.950'-

2,111.220--

5,996.170-— 

I 296.640-

W&' • 
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Ргепоз . . 
л 

с) 34 posvetn. bolnič. in režijskega osebja 
č) poviškd mead . •-• • * • ft • si • 

Din 250.400— 

„'" 152.280— 
2.500— 

Doklade: 
a) draginjske: 

uradnikov: osebne in rodbinske . . 
b) zvaničnikov in služiteljev . . . . » 
e) posebne nagrade po § 329. U . Z . . . 

Napredovanje in'povišice . . . . . . 

S t v a r n i i z d a t k.i. 

Potni stroški . . . , . . . • . . •.-. . ' 
Pisarniški stroški (administracija) . . . . 
Kurjava . .. . . . . . * . ', . . . 
Razsvetljava . . . . * . . . . " . ' . 
Vodarinâ. . . . . . . . . . . " . . ' . 
Hišne potrebščine, pranje itd. . . " s ". "•* 
Vzdrževanje poslopij in tehn. naprav . . 
Prehrana . . •. '. ". • 
Zdravila in zdravilne potrebščine . , . . 

Din 132.300'— 
„ 36,420— 
,,' 11.500— 

Inventar: 

a) nabava. . . . . . 
tì) popravilo . '-. . . 

Pogrebni, stroški 
Stroški posestva in gospodarstva 
Razni izdatki (slavja, prazniki) 
Anuitete in gradbene ureditve . 

a e « » • * 
• • i t i ' 

Din 50.000--
„ Зо.ООО--

ï џ . . 

• » • « 

Skupaj 

! DOHODKI. 

I n a s i n ì d o h o d"ki. , 

Iz posestev in ekonomije . .. . . . . » . • < . . . . *-.-ï „•:>' 
Raanidrugi dohodki (izkupiia, plačila uslužbencev) . •• , .. . 
Plačila oskrbnih étroskov'od strank, bolniških zavarovalnic, sa

mostalnih zdratat. občin, drugih banovin - . •. . • • •' • . •. 
Planila oskrbnih etroškov za drž. nameščence, za venerične, bo^ 

težili ter mozenice, pd/dirzave po §§v7. in 8. zakona o bolnicah:, 

. p i a c i l a • fcänovime, ч 

Za neizterljiv« osikrbhe0stiroško'M za'banovinske nameSòence po. 
§ 7-ла^.в bolnjicah *. '. 1 '. . ". . .• g- \ <»- V<s. %_% .••<-,*> 

Kritje banovine zà <&&&№ Izdatfke ^ a « .*' • » ? * «. » \* 

" '•'" ~~"~. ' ~* Skupaj « « i 

ì •-

REKAPITÜIAOIJA. 

Skupaj ШШ. . ,Д../ž';V_'i - . ' _ , ' V / i ' ' . '•'•. ' Dfiii-8,430:180— 

'.*'-•••• '.'>< • • ' • . • 

I z n o s 

poaicije partije 

Din 

296.640— 

405.180'— 

180.220' 
1.840; 

1.500--
.35.000--
300.000'-
50.000--
8.000'-

40.000-
100.000--
980.000'-
2O0.000--

85.000'— 
10.000— 
50.000'— 
8.000— 

684-800— 

• 70.000.'—' 
. 70.000-— 

l,6Ìe.2O0-— 

le^OeD'— 

v630.ÌÒ0'-r 
883.880;— ' 

- • • / . • 1 

.'••••vy. ••> 

883.880— 

2,552.3ф-— 

3,436.180'— 

1(922.200--

1,613.98Ј>'-

3,43в.180'~ 

. ' , . • • • > • ' : . . ' . . -'• 
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13.80O-— 
62.00Ô-— 
48:00ГУ— 

5.760-— 
•ESOO— 

29. 
Proračun izdatkov in dohodkov 

javne bolnice v Murski Soboti za leto 1932./33. 
IZDATKI. 

O s e b n i i z d a L k i . 
Plače in položajne poklade: • 

a) uradnikov: 
2 šefa oddelkov: 1-IÌI/2, "l-IV/2 . / , . . . ' , . . 
1 upravitelj:, I-VTI ' . ' . ' * , « s ^ ? : . _ " / Dia 102.960"— 

b) uradniških pripravnikov: 
, 1 pripravnik po § 45., 3, • - • ••• 

1 ekonom, uradniški pripravnik po § 45., 2, 
1 arhivski uradnik pripravnik po § 45., 1, „.-' 48.600— 

cj služiteljev: 
2 služitelja: Ì-I-3, l-II . . i ' \ : \ : .', . ; . _ ^ 9.48Ó-— 

Pogodbeno in režijsko osebje: ' '• -" ••'.•;%;•"..•' 
a) 3 dnevničarji . . . . . . - , . , .- , , Din. 
h) 12 sester bolničark . . . . . . .: ..",.. 

. c) 9 posvet, bolpičark in režijskega osebjaV V 
č) prispevki za bolezensko zavarovanje . « , 
d) ppviški mezd . , , / . . , „ 

Doklade: •" ."• "—"~" 
a) draginjske: 

uradnikov: osebne in rodbinske . . . ,, Din 
b) zvaničnikov.'in^služiteljev•. , . •',,' '.-.:,,:• „.-.•*-.-•".. 
c) posebne:, nagrade po .§ 329. U, Z. , '!„ 

Napredoverija in ! povišice '.' . '. " . " . . • . 
• S t v a r n i i z d a f k i 

Potni stroški . . . . . . . ., . ',„ . ...» 
Pisarniški stroški (administracija) . . . . 
Kurjavsf . . . . . . . . . . , < • . 
Razsvetljava . . .y » , . 
Vodarina . . . . . •. . «• ; > 
Hišne potrebščine, pranje itd. . . , 

-Vzdrževanje poslopij in tehn: naprav ,, 
Prehrana ".' . . . '•. .' . . . . 
Zdravila in zdravilne potrebščine . 
Inventar:-. •••.-, • 
- a) nabava .?' . . . , - . ? j i , 

b) popravilo . k é f '. ^ . џ -џ 
Pogrebni •stroški . . . . . . . f ш, 
Stroški posestva in gospodarstva . « 
Razni;izdatki (slavja,,praznila),. . « 
Anuitete in gradbene ureditve . « t-

> • • « • • 

44.700-— 
23.220-rì. 
4 6 0 0 ^ 

f f Џ • i . •*'•• 

"* S . «•' 

*- -i ••< l-rrv 

Din 100;OöÖ-i^ 
„ . 25.0ÖO*— 

''Jll:i »"J*M 
' '« 'A,.: 

';•,:-je»/ 

DÄHÖDKL 

,'Г,)[. w ' L ' a s i n i d o h o d k i ! '- -
Iz posestey "ih ekonomije ;' •', . .' . ' ' * .' ; Ü'-.' ^ . ,%," ; , 
Razni drugi dohodki, "(izkupila, pial la udlužbenoev).".,ц-'-.^ ; , |,,. 
Pla6ila,.oskrbnih stroškov od "strank, bolniških z a v a r o v a l ^ sa^v 

- mostalnih, zdravstvenih občin, -drugih'banovin ''..". •".^, ; ". ' '.' * 

--•• .'•'- O d n o s 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 

131.Ó60--

?2,Ш"-
l;400s 

Î.500'-
1б;ооо--

100.000'-
-15;000-

4.0OO-
25:000-

' 8 0 . 0 0 0 -
500.000'-

90.000-

,125.000"— 
6.Ì50O*— 

-: 15.000"— 
5;000'— 

•• ; \ & & r ± 

161.O40-— 

366.020"-

983 280-— 

'""^'•^ vl1": 1,349.300--

" J u -

47.150--

637:500'— 

8 5 0 - -
| : 

ш&т'> 
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1 

2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

N a s l o v 

I z n o s 

Prenos . i . 

Plazila oskrbnih stroškov za drž. nameščence, za venerične bo
lezni ter inozemce od države po §§7. in 8. zakona o bolnicah . 

P l a č i l a b a n o v i n e : 
Za neizterljive oskrbne stroške in za banovinske nameščence po 

§ 7. zakona o bolnicah . . . . . i « 
Kritje banovine za osebne izdatke » • 

Skupaj . . . 
REKAPITULACIJA. 

Skupaj izdatki Din 1,349.300-— 
Skupaj dohodki , ,, 1,349.300*— 

30. 
Proračun izdatkov in dohodkov 

javne bolnice v Slovenjgradcu za leto 1932./33. 
IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 
Plače: -

a) uradnika: 
2. šefa oddelkov: MV-2, 1-V 
1 upravitelj 1-VIII 
ekonomski uradniki: 1-IX . . . • s • • ^in 

b) 1 uradniški pripravnik po § 46.,-3 . . . „ 
c) služiteljev: • • • 

1 služitelj • • • . • • » « • « i » ' » 
Pogodbeno in režijsko osebje: -

a) 2 pogodbena nameščenca . . s s » -. • Din 18.600'— 
b) 15 sester bolničark . • • ' - • 78.400-— 
c) 12 poev. bolničark, in režijskega osebja . . . „ 4-3.160'— 
č) poviški mezd . . . . . . . » . - • „ 1.000*— 

Doklade: -. • 
a) dragtnjske: 

uradnikov: osebne in rodbinske 
b) služiteljev 
c) posebne nagrade po § 329. U. Z. 

82.680'— 
18.600-— 

4.380-— 

Din 61.200— 
17.820'— 

7.9ÖO'— 

k i . S t v a r n i i z d a t 

Potni stroški 
Pisarniški stroški (administracija) 
Kurjava . • • . .-•*•••• • • i » « 
Razsvetljava . . . . . . . . ш t • 
Hišne potrebščine, pranje, itd. . . • » • * 
Vzdrževanje poslopij in tehničnih .naprav . 
Prehrana . . . . « « . • • • » • • 
Zdravila in zdravilne potrebščine • -n • « 
Inventar: 

a) nabava *"* V V » » » • • » i 
b) popravilo . Î . » « t » • e • * 

Pogrebni stroški , . з . • • • i • > 
Stroški posestva in gospodarstva . . • i 
Razni izdatki (slavja, prazniki) -. . • » a 
Anuitete in gradbene ureditve . , * - «• * » 

ш . 

• i 

• ; 

j » 

• t 

( • 
• i 

Din 50.000'— 
14.000--

* » 

• • i 
i » « 
>! • f 

't. > t 

Skupaj 

poiziciije party« 

Din 

5.850-— 

140.000'— 

144.430'— 
'366.020'— 

105.660— 

141.160' 

86.920'-

1.500'-
•'• 10.000--
110.000'-
• 14.800'-

12.000--
50.000'-

420.000--
64.500--

64.000--
7.000'-

18.000--
2J980'-

290.000-

838.850*— 

510.450-— 

1,849.300'— 

333.740-

/ 

- 1 p m i " . 

1,^98.520— 

*.* 
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1 
•S, 
"y 

I P-i 

N a s l o v 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 

1 
2 
3 

f 
1 

2 

DOHODKI. 
/ 

L a s t n i d o h o d k i . 
Iz posestev in ekonomije . . . . . . . . . . ; . . . i 
Razni drugi dohodki.(izkupila, plačila uslužbencev) . . . . , 

a) plačila oskrbnih stroškov od strarik, bolni-_ 
ških zavarovalnic, samostalnih zdravstve
nih občin, drugih banovin . . . . . . Din 661.020— 

b) plačila oskrbnih stroškov za dTŽ. nameščen
ce, za venerične bolezni ter inozemce od 
države po §§ 7. in 8. zakona o bolnicah .. .. „ 60.000— 

P l a č i l a b a n o v i n e : 
Za neizterljive oskrbne stroške in za banovinske nameščence po 

§ 7. zak. o bolnicah . . . . . . i . . . . . . . . . 
Kritje banovine za osebne izdatke . . J « . 

Skupaj .' ». . 

REKAPITULACIJA. 
Skupaj izdatki . . . . . . . . . . . . Din 1,398.520— 
Skupaj dohodki . ä i , s « i , . , . „ 1,398.520-— 

•31. 

Proračun izdatkov in dohodkov 
javne bolnice v Brežicah za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 
Place: 

a) uradnikov: 
1 šef oddelka VI 
1 sekundarij VIII„ 
1 upravitelj VIII " 
1 pisarniški uradnik X . . . . . . * . 

b) 1 uradniški pripravnik po § 45., 3 . - • 
c) 1 zvaničnik III ; : , 
d) služiteljev: 

3 služitelji 1-1/2, 2-II/2 s , , - , t '• 
Pogodbeno in režijsko osebje: 

a) 2 dnevničarja . , . > > > > ! • > 
b) 14 sester bolničark . > t • ' * * • . ; . 
c) 11 posvetnih bolničark in režijskega osebja 
6) prispevki za bolezensko zavarovanje » t. 
d) Roviški mezd , . , « t . , • „ « , 

Doklade: 
a) draginjske: 

oradnikov in pripravnilčov, osebne ïn rod
binske « i ! , , , , ! ! . , , , 

b) zvanicmkov in služiteljev . < . » • • . , 
e) posebne nagrade po § 329. Џ. & » 1 7 , - 1 

Din 62.460— 
1S.60Q— 

3.360— 

15.300— 

Din 
1> 

« 
»» -
» 

13.300-.-*--; 
73.440-.-r 
51.000— 
;2.100t*-i> 
1.000— 

Din 51.900— 
31.440— 

7.900— 

48.000--
19.000--

721.020"-

276.760--
333.740--

99.720"-

140.840-1 

91540— 

Odnos. 

788.020— 

610.500— 

1,398.520— 

531.800'— 

331.800"' 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

1 
2 
3 

N a s l o v 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 

Prenos 

S t v a r n i i z d a t k i . 

Potni stroški 
Pisarniški stroški (administracija) . « 
Kurjava . . . . . > » . . , * • 
Razsvetljava . . . . . . « « » » 
Vodarina . . . . s s 

Hišne potrebščine, pranje itd 
Vzdrževanje poslopij in tehničnih naprav 
Prehrana • 
Zdravila in zdravilne potrebščine .' . * 
Inventar: 

a) nabava s . . . . . . 
b) popravilo ! • . • > - • « 

Pogrebni stroški . « i • • • 
Stroški posestva in gospodarstva 
Razni izdatki (slavja, prazniki) . 
Anuitete in gradbene ureditve . 

DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i . 

< ц < t 

I I » I 

Din 30.000-
10.000-. 

Skupaj 

Iz posestev in ekonomije » . . , . 
Razni drugi dohodki (izkupila. plačila uslužbencev) . . . . . 
a) Plačila oskrbnih stroškov od strank, bolni

ških zavarovalnic, samostalnih zdravstvenih 
občin, drugih banovin ., Din 563.300-— 

b) plačila oskrbnih stroškov za državne name
ščence, za veneriČne bolezni ter inozemce, od 
države po §§ 7. in 8. zakona o bolnicah . . „ 50.000-— 

P l a . č i l a b a n o v i n e : 
Za neizterljive oskrbne stroške in za banovinske nameščence po 

§ 7. zak. o bolnicah 
Kritje banovine za osebne izdatke . . . » » * . . . * > . 

Skupaj izdatki . 
Skupaj dohodki 

REKAPITULACIJA. 

32. 

Skupaj . i . 

Din 1,107.700— 
' „ 1,107.700— 

Proračun izdatkov in dohodkov 
splošne javne ženske bolnice v Novem mestu 

T za leto 1932ЛЗ. 
t . . . . 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 

Plaice 1л položajne doHade: 
a) uradnikov: 

1 šef odd. 1-VI, 1.upravitelj 1-V1. , . , _Dfn 43.200— 

o d n o s . . . . Pin 43.200,— 

1.400 
12.000 
71.500' 
38.000' 
20.000 
12.000 
20.000' 

400.000 
85.000' 

40.000 
8.000' 

17.000 
1.000' 

50.000' 

45.000— 
25.000— 

613.300--

92.600'. 
331.800--

331.800-— 

775.900-— 

1,107.700'— 

883.300'— 

424.400— 

1,107.700'— 

*\* 

Afe* 
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"6 N a s l o v 

I z n o s 

pozucrje 

Diu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

.7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 

1 
2 
3 

Prenos . . 

b) Uradniški pripravniki: 
1 pripravnik po § 45., 3, 
1 ekonom, uradn. pripravnik po § 45.,'2 

Pogodbeno in režijsko osebje: 
a) 2 dnevničarja . . . . 
b) 11 sester bolničark . . . . . . . . . 
c) 10 posvetn. bolnic, in režijskega osebja 
č) povišici meati . . , . . , . . . . 

Doklade: 
a) dragimjske: 

uradnikov: osebne in rodbinske . . . 
b) posebne nagrade po § 329. U. Z. . . . 

Napredovanja in povišice 

S t v a r n i i z d a t k i . 

Din 43.200—. 

34.440'— 

Dira 17.400'— 
„ 57.500— 
„ 4P.000— 

1.000— 

Din 27.600— 
4.600— 

Potni stroški 
Pisarniški stroški (administracija) '. 
Kurjava 
Razsvetljava t 

Vodarina 
Hišne potrebščine, pranje itd. . . . 

"Vzdrževanje poslopij in tenn. naprav 
Prehrana 
Zdravila in zdravilne potrebščine . . 
Inventar: 

a) nabava . . • * * * . . * . • ' 
b) popravilo . . . . . . . . . 

Pogrebni stroški 

Din, 20.000-—. 
„ lO.o'oO—. 

Stroški posestva in gospodarstva . . . . s. . . . . . . . 
Razni izdatki (slavja, prazniki) 

Skupaj . . . 

DOHODKI. 
L a s t n i d o h o d k i . 

Iz posestev in ekonomije - • • . ^ • -.. • • • • • .«. « 
Razni drugi dohodki. (izkupila, plačila uslužbencev.) . . . . . 
a) plačila oskrbnih stroškov od.strank, bolniških . 

zavarovalnic, samostalnih zdravst. občin, dru
gih banovin Din. 555.050'— 

b) Plačila oskrbnih stroškov za drž. nameščence, 
za nalezljive venerične bolezni ter inozemce 
od diržave po §§ 7. in 8. zakona o bolnicah . „ 50.000'— 

P l a č i l a b a n o y i n e : . - ,. 

Za neizterljiv© oskrbne stroške in za banovinske nameščence po 
§ 7. zak. o bolnicah in za kritje osebnih izdatkov . . . 

Skupaj , , , 

MKAPITULAOÏJA, 
Slrâpai izdatki s . , , г , , 
Sku/gaj dohodki s / - ' » i ' V f . v ^ V ' -

„ . « , . « DSn 857;340-— 
«•-'• « » 857.340'-

77.640'— 

123.900'-

32.200'-
1.500-

600 
12.000' 
65.000 
13.000 
6.000 

14.000' 
40.000' 

351.000' 
70.000 

•30.000'— 
. 6.000'— 
14.000— 

500— 

40.000'— 
15.000'— 

605.050--

partije 

235.240— 

A 

622.10fr— 

857.340— 

660,050— 

197.290'-

857.340--

*ЉА' 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 

Din 57.С60-— 

„ 18.600-— 

Din 1.800-— 
47.000-— 
21.000-— 

800-— 

33. 
Proračun izdatkov in doKodkov 

javne bolnice v Ptuju za leto 1932./33. 
IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i , 
Plače in položajne doklade: . . . . 

a) uradnikov: 
1 šef oddelka 1-VI 
1 upravitelj 1-VI, 
1 pisarniški uradnik 1-X . > 

b) uradniških pripravnikov: 
1 pripravnik po § 45., 3 . . D » t 

Pogodbeno režijsko osebje: 
a) 1 dnevničar-dušeskrbstvo , , » > • 
b) 9 sester bolničark . . . « , » •. 
c) 5 posv. bolničark in režijskega osebja 
č) poviški mezd . . i a V s s j i i » 

Doklade: 
a) draginjske: 

uradnikov in pripravnikov: osebne in rod
binske Din 42.30O-— 

b) posebne nagrade po § 329. U. Z. . . * , „ 4.600-— 

S t v a r n i i z d a t k i . 
Potni stroški . . . . . . . . . . „ 
Pisarniški stroški (administracija) . ä -, 
Kurjava . . . ж , , = , , , , , t 

Razsvetljava ,« , . , ? s ? „ , . , 
Vodarina . . • . » . , . , . , * , 
Hišne potrebščine, pranje itd. t » . J s 

Vzdrževanje poslopij in tehničnih naprav 
Prehrana . .• < 
•Zdravila in zdravilne potrebščine . . . . 
Inventar: 

a) nabava „ . « . \, * * i , s , 
b) popravilo . . ," . , , , , г x 

Pogrebni stroški . . . . . » . » s , , , , „ , „ , . 
Stroški posestva in'gospodarstva . < a . . < < . , . , . . . 
Razni izdatki (slavja, prazniki) . « « . , . 9 . « . , , 

Skupaj . . . 
DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k i 
Iz posestev in ekonomije'. . . . . . . . g s . > » , t 

Razni drugi dohodki (iskupila, plačila .uslužbencev) . . . . г 

Plačila oskrbnih stroškov od strank, bolniških zavarovalnic, sa
mostalnih zdravstvenih občin, drugih banovin \ 

Plačila oskrbnih stroškov za drž. nameščence, za venerične bo
lezni ter inozemce od države po §§ 7. in 8. zakona o bolnicah 

P l a č i l a b a n o v i n e : 
Za neiaiterijive oskrbne stroške in za banovineike nameščence po 

§ 7. zak. o boikiicati in za kriifje osebnih izdatkov . . . . , 

Skupaj i i , 
IffiKAPITULAČIJA, 

Skupaj izdaja . . , • « . . « , , , , , Din e7S.20fy— 

I z n o s 

Din 20.000-— 
15.000— 

&ЧШ &ШШ, *?Л?**-Љ*Л2ЈЛ»ШЛ*- Џ ̂ р . » ̂ џ ^.ш ; a *» 
835.260>-

pozicije partije 

Din 

75.660--

•70.600'— 

46.900-— 

600 
10.000 

. 45.500 
13.000' 
4.000 

14.000' 
40.000' 

260.000 
55.000 

35.000--
3.000--
1.500'-

500.-

500.-

15.500"-

478.400--

20.000*-

193.160--

482.100"— 

675.260-— 

514.400— 

160-860Г— 

в75.2в0*— 
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I z n o e 

parnog© partije 

Din 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 

1-
2 
3 

34. . 

Proračun izdatkov in dohodkov 
banovinske, hiralnice v Ptuju za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t l i J L 

Е М И Е 1 Ш " » » 1 zvaničnik l-III 
Pogodbeno in režijsko osebje: -. -

a) dnevničarji » « " « ' «4 » -. Din 2;400-— 
b) 8 sester bolničark . . . « > . . . . . „ 41.680'—• 
c) 15 posvetnih bolničark in režijskega osebja „ - 76;000-— 
6) poviški mezd . . . . . . . . i . , » 1.000'— 

Doklade: draginjske zvaničnika » « • • « « « < t t s . 

S t v a r n i i z d a t k i . 
Potni stroški • . 
Pisarniški stroški (administracija) « . > 
Kurjava . . . . . « • • г г i • • 
Razsvetljava •••»'» * . . . . . • i • 
Vodarina . . . . . . . , « t î E 

Hišne potrebščine, pranje, itd. . . « . » 
Vzdrževanje poslopij, in tehničnih naprav « 
Prehrana ,. . . . •• •' • » • •• » « » 
Zdravila in zdravilne potrebščine, i > • 
Inventar: . 

a) nabava . . . . . r » • • » « 
b) popravilo . . . . « . < • • i 

Pogrebni stroški . . ' . . . : * « < j 
Stroški posestva in gospodarstva . . . . 
Razni izdatki (slavja, prazniki) . . • i 

i t 
« li 

l • « i » 

Ж R P • • • • 

I * Il . ï • » 

I • » » » 1 ' 

« a » » « • * 

I- • v r i •- * 

N . . a 1 1 . • 

Din 20.000— 
16.400— 

9 » • t » • 

Skupaj 

i . . . 

DOHODKI. 

L a s t n i d o h o d k î. 

Iz posestev In ekonomije . . s . . . . . . . . 
л Razni drugi dohodki (izkupila. plačila uslužbencev) . 

Planila oskrbnih stroškov od strank in občin . . • . . 

P l a g i l a b a n o v i n e . 

Za neizterljive oskrbne stroške in osebne izdatke . . 
Skupaj 

Skupaj izdatki . 
Skupaj dohodki 

BEKAPÏTULACIJÀ. 

Ж I » • « « • Din 869.840-

• » - « > « , « . « • . < • «" и 869.840-

3.360"-

121.080--

8.400*-

600-
8.000"-

90.O0O--
12.000"-
8*500--
18.Ó0O--
60.000'-

480.000--
10.000--

35.400--

4.000'-
23.000--
2.500"-

90.000--
2.300-

720.010-

132.84Q--

737.000'-

.812.310 

S7.53Qw 

869"84Ö'— 
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N a s l o v 
I z n o s 

pozicije 

Diu 

Din 
s» 

» 

Din 
J i ' 

' ?» ' 

)) 
» 

23.640— 
13.560*— 

. 14.580— 

4.800-— 
52.100— -
63.100— 

5.000— 
1.000— 

35. 
Proračun izdatkov in dohodkov 

banovinske hiralnice v Vojniku za leto 1932./33. 
IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 

Plače in položajne doklade: I 
a) uradnikov: 

1 upravitelj 1-VI, . » . « , . . . - . . 
b) arhivski uradniški pripravnik po § 45.^ 1 . 
c) elužifteljev: 

3 služitelji 1-1, 2-ÏI/2 , . ,; ., ... . i . 
Pogodbeno in režijsko osebje; • ' " . ' • . • . 
, a) 1 dmevničar . . , . . » , -r', '„ . , 

b) 10 sester b o l n i č a r k . . . .. .. .-..• .. . .. . 
c) 11 -,posveta, bolnic!.in režijskega osebja , 
Č) prispevki za bolezensko zavarovanje . . 

d) poviškimezd . . . . .' * .' ." ,' ,* .' 
Doklade: : 

a) draginjske: uradnikov m pripravnikov oseb' 
ne in rodbinske . f , џ , , , , , . 

b) služiteljev . . . , , ., ? , , , , f 

Napredovanja in povišice. , , . „ , , e , 

. . ,,," . S t v a r n i i z d a t k i . " 

Potni, «tsoäki . . , , , t ;. ; ; .. « „ . 
Pisarniški stroški, (administracija) , » -t -, . 
Kurjava •'..: . . . . . , » . . . . . . * * t , , ' » 
Razsvetljava . d ., .. . . . .„ .. ,g ? , , 
Vodarina . . . . . . г , ., , , , ,„ . 
Hišne potrebščine,, pranjei.itd. :. ... $ , , џ , 

'Vzdirževanje poslopij i n tehn. naprav .. , ^ , 
Prehrana . . . . . . . . . . , ,' , -, . 
"Zdravila in zdravilne potrebščine ; 
Inventari • * • ' • ! . - ' ' ' 

a) nabava "..... «" ; ," ; ,• г ; 
b) pogravila. • . » , r Г t , 

Pogrebni stroški . „ .. . г . _ 
Stroški posestva in jjo$podarstva . 
Razni izdatki (slavja, prazniki) 

• ' . « J i 

Din 30.000-— 
10.000— 

* * . J>. ! » » -t • 

DOHODKI 

L a s t n i d o h o d k u 

Skupaj 

I« ... 
Ražaijck 
Piatala 
Pla&ir 

f * 
• * • ' • 

|n ekoHormie . . . , . . . . , , , , 
dohodki' (izkupila, plačila uslužbencev) . 

rìmih aroškov od strank, občin.' , . , . 

Za nerateçyive oskrbne otroške ta za 'banovinske nameščence po 
§ 7.;žapona"obolnicah in osebne izdatke '. ; i , , , , , 

j HBKAPITULACIJA. 
Skupaj izdatki ,j »,:., rf>..;-„, „ .. ./ ./""/ 
Skugai dohodki . ^ ^ « ^ . i - ^ i U ^ J ^ . . 

Skuhaj i » » 

Din 1,133.720"— 

51.780— 

116.000*-

Din 10.800*— 
„ 20.340--T 

' • « л * * 

• • • • v • •• 

• • * • « M 

fi Џ • • • • 

31.140---
300'— 

•- 1.000-— 
10.Ò00-— 

.104.000;— 
16.(Xk) -
1.500--

20.000--
46.000'-

611-000'-
. 16.000--

40.000'-
7.000— 

eo.ooo'^-
3.000— 

120.000'— 
18.400-— 

927.300-r 

partije 

199.22Ö--

934500-

rl,133.720u— 

Loeo-^oa— 

i 
i68.020f—. 

l,U38.720r— •1 уџ 

*';jv 

,s*ö 
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Din 129.120.-— 
„ . 8.640-— 

7,320-— 
_ A i . ^..J - " -

JDin 128.640— 
, • „•• 7 0 J 4 7 6 — 

IL » t ' t 

Nagrade konfraktualnim uradnikom in dnevnlčarjem 
Študijske podpore za zdravnike in medicince . . . 
Plače, bolničarskega. in režijskega oäebja.. . . . *. 
Zavarovanje po zakonu o zavarovanju delavcev . . . . _ . , . 
Honorar ekonomu in nagrade za uspešno .gospodarstvo;. '•••• .. -. 
Stroški uprave ,, .. ., ., ,, -, ;. 

S t v a r n i i z d a t k i . 

Potni in selitveni.) stroški . •*..-.• •-.••'• .• -'».; .*.•'•' ---; •.*.̂s-••>"•*;•.• 
Pisarniški in manipulativni/ stroskiy knjïg% poŠta,.telefondtd. 
Kurjava, in razsvetljava . ,. . • ,. .'.. _. _. • , , . _. -:-, ' . , > . . 
Hišne potrebščine, snaženje perila, obleke itd. . • ,. « ••• -. •• 
Vzdrževanje poslopij in naprav . _, •» '.. -., ., , ., «' •• w ». 
Stroški ekonomije . .. '.. . . 4 , â ;S • •« Ï * • j .«,.. ••-. 
Prehrana bolnikov in osebja . .. .» ,»•,..' .» ; « , . . , » • 
Nabava.In vzdrževanje'zdravniških potrebščin . .•'.-. . . . . . 
Inventar; . . , . > - • -., . v - *. 

a) nabava . » 5 . . ' , : « * « < « ,.. V i Din 210Л)00--^. 
b) vzdrževanje.. ',. , \ '.: ',..".' . * , .....' . „ 40:000— 

Službene obleke, zavarovalnine . . . . . . . . -, • ••-', 
Stroški avtomobilov . •• . . . . . . . . . . . * ;. , . 
Anuitete) gradbene preureditve in nove naprave.»..- ». » . . 
Razni stroškv (koncerti, predavanja, reprezentacije itd.) :'Y

f,j•->':. 

Skupaj 

DOHODKI. 

Ir as t n i d o h o d k i . J E J 

S49 

36. 

Proračun izdatkov in dohodkov 
zdravilišča na Golniku za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 

Plače in položajne doklade: 
à) uradnikov: 2-VI, ЗЛШ1, 2-IX 

1 pripravnik za X. skupino . . < i 
b) zvahičnikov: 2-Ш/1 , 
c) služiteljev 1-II/2, l-II . . , . -, . 

Doklade: 
a) draginjske . * . . . . , . * , 
b) epidemske ''. ... . . . . . . . ... 

I z n o s 

рогасце . partili©. 

Din 

139.080— 

199.116-
IIO.OOO-
•'бШХИУ-

зоо.&оо--
: 25.00Ó--
-63:000--

18.O00--

Qskrbrdnè bolnikov>. .; . » * « . . ;. N- < .•» •» ï }.^{\*Х • 
Povračila' ìk zdravila*in terapevtične pripomočke . '•• V.'V'.')"^u 

Pomračila uïôluzbëncév za-hrane . * » « V » ".'""•» * ' » ч ? *л-
Dohodki voznin 

';¥. • • « Ražiii dohodki i « i 
. /"fiđ" 
« . t . 

SJčupai. i . «. 

V'--' V BBKAWTÜLACIJA. 

SKapaj izdatki . . ', » •• • » ' , ' » ; . №-'4^946.681—' 

- 4 a . 3 Ó G r ^ 
< •8e9'80ÖV-i'ä 
-•• •38.öö0r—• 

i-^159.600"— 
60.00G-— •-

3i,872,930--^ 
262.800V 

260.000-—• 
21.000-^ 
ЗО.ООО^ 

914.556*— 
27.G00-— 

894.79^--

**•'• i.:\ 

> .i 

4,*051^85-— 

j 4,«4в.в8(1'— 

4,560.281^ 
3ö6Ä^^ fri'* 

e/ 

Ша.ов1'—'̂  

i'i--••.'.'••''''•'•'''•;.! SSr-i 

^. ' . • ' • ' . :>' - i .ü^ !>' 

• V \ ; f ; ^ ; ; J 

••-..< , . - Ì . Ì K Ì ? ! > 

4,^46.681'-
M 

fe' 

Ш*л ^-•^...'•iJ^f 
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I z n o s 

37. 

Proračun izdatkov in dohodkov 
banovinskega zdravilišča Dobrna za leto 1932./33. 

IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 
Place in položajne doklade: 

a) uradnikov: 1-VI, 1-VIII/l 
1 pripravnik za X skupino 
1 pripravnik za Vtll skupino (1-3) ' 

b) zvaničnikov: 2-П 
o) služiteljev 2-1/1 . . , , - . . •« . . . ч -, s . . • „ . 

Doklade: 
â) draginjsko • » - . . . - . Din 76.460— 
b) sezijske in reprezentacijsko . . . . . . . „ 15.000-— 

Nagrade in mezde honorarnega osebja in dninarjev . ". '. ". ~ 
Povišice in napredovanja . . . » 
Prispevki za bolniško, zavarovanje . . . » » , . , . . . 
Pokojnine in miloščino . . . . . , , , . . , . , . . , 
Stroški uprave . . , . , . „ « , , , «, , , , , s , 
Razni izdatki . < „ , . , , , , 

S t v a r n i i z d a t k i . 
Potni stroški . t . . . , . 
Pisarniški in manipulativni stroški, reklama, kurjava, razsvet

ljava itd. . . . . . . . -. -. - . - . . „ „ , -. . . . . . 
Honorar za godbo, veselični davek itd . , t , 
Vzdrževanje zdraviliških objektov m naprav » i . , i . , 
Stroški za avtomobile . . - . •. =. -, . , . \ â . . , s 

Stroški vrtnarstva in eker •. •. •, , , . •„ , , , , , 
Davki . . . . . . . . . . . . . » s » ; . . . i 
Stroški denarnega prometa in obresti . . . . , , , , . . 
Razni izdatki (kongresi, pogostitve, slavja itd:)' . . -. . . . 
Obnova in modernizacija zdraviliških naprav in nabava inventarja 

Skupaj . ,- . 

DOHODKI. 

Najemnine' za sobe, restavracije in druge lokale . 
Zdraviliška in godbena taksa . , . . , . , ш 

K o p e l i . . . 
Ekonomija . 
Vrtnarstvo . 
Pranje jàérfla 
Avto^vožnje . 
Razni dohodki 

• • • > ! • • » ( • 

• • Ï '• • •. » » " v 1 

д„ > t t џ Џ t • » « 

,• • M t • • M ï ' Џ M 

» • * « I k 

» 1 « I 1 « 

1 «. « • • •(' 

Ш Ш I • « I 

i ; • > i i 

REKAPITULACIJA. 
Skupaj Izdatki . . . . , , . , 
Skupaj dohodki « , , . , , , 

Prebitek dphodkov . . . .,-.•,', 
(Izkazan med občimi djakojki.) 

Skupa] 

Din 1,465.640--
„ 1,736.'220--

Bin , 270J68ÖV-

poziicije partije 

Din 

83.250'-

91.460--
254.810'-

1.680--
18.000'-
16.440--
18.000-
4.000--

10.000'— 

110.000'— 
66.000--

140.000'— 
5Ö.000-— 
40.000-— 

120.000-— 
36.000'— 
6.000-— 

400.000'— 

950.000--
298.000--
320.000'-
30.000--
25.000'-
12.000--
70.000*^ 
31.220'-

487.640--

&78.00Q-— 

1,4вбЛ40"— 

ш 

1,736.220'— 

1,736.220— 

1 

•••••У-3 
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38. 

Proračun, izdatkov in dohodkov 
banovinskega zdravilišča Rogaška Slatina 

za leto 1932./33, 
IZDATKI. 

O s e b n i i z d a t k i . 

Plača m položajna doklada: 
a) uredništva: 

l-IV/2, 1-VI, 5-V III, 1-X, 
uradn. pripravn. X . . , , , » 

b) služite! jev: 
2/1-2, 2/II-2 . , « « . . . , , 

Doklade: 
a) draginjske . . . « ; » » * « 
b) funkcijske . « > , ' . » -, « . 
c) sezonske . < . « s . » . . . 

a) Pogodbeni uradniki in dnevničarji . 
b) stalni kvalificirani delavci . . • 

Prispevki za bolezensko in pokojninsko zavarovanje osebja in 
delavcev . . . . » , . . s ч . * . . . ' . . . . • 
a) pokojnine . • • i . • . • , « » * Din 24.480-— 
b) miloščine . . . . « . » - , « H i , « „ 91.720-— 

Napredovanja in povišice , г , ., » t . • • 
Stroški uprave . . . • ч » » .. . * « • » e . • • s 

S t v a r n i i z d a t k i . 

Potni stroški, stroški za strokovna mnenja, oglede itd. . . : , 
Pisarniški in manipulativni stroški, knjige, časopisi, pošta, tele

fon itd. , « • • . >. » > • • i • i « 
Reklama „ . . . . . . . ä . g a > • Y 
Kurjava, razsvetljava, električni tok . e e • . ? • « ; > . 
Inventar: 

a) nabava . < . . . . * . , . . , . Din 25O.00O-— 

r. 

1 

• 

I 

1 

, t Din 176.580-—. 

. , Č 22.641-— 

, . Din. 135.900:— 
, . 33.840--^ 
. s ' '„" '30.000-— 

» , Din 237.065— 
. . „ 216.960— 

199.221— 

199.740— 

454.025— 

b) vzdrževanje in popravila • ч » Ц Џ * 120.000'-

Vzdrževanje, popravila in modernizacija poslopij in tehničnih 
naprav < • • • • > • i • i • • .-•,, • 

Stroški ekonomije, vrtnarije, žage . • > • « . ( • ш ,» .» • 
Stroški avtomobilov . , , . . . . . . . . . . » • • > 
Stroški hotelskega, zdraviliškega in kopališkega obrata: 

a) osebne potrebščine , , « • • • • » . Din 357.20p*-p 
b) stvarne potrebščine < • • > > > • • • „ 412.400--~ 

Stroški raapečavanja Hiineralne vode: 
a) osebne potrebščine • • > • • • • « Din 350.0QO--T-
b) stvarne potrebščine a . • • • • > r , „ 7,085.000'— 

Davki . • « • . . . , , t • • • • i • a . . . * . 
Razširitev vodovodnih in kopalnih" naprav oz, ohrok zadevnih 

investicij . . . . . . , • . . , « „ , , . . , . , 
Razni izdatki (slavja. tekme2 kongresi, pogostitve itd.) » a , , 

I z n o s 

pozicije partije 

Din 

70.000— 

116.200— 

mow— 
20.000— 

35.000'— 

100.000'— 
180.000'— 
473.100— 

37O.O0O-— 

1,200.000'— 
273.300'-, 
108.000— 

769-вОр-— 

7,415.000'— 

400ЛОО'— 

360.000>-^ 
26.O00'-

Л\\ 

1,069.186'-

11,699.000— 

12,768.180-— 

\ 

. - ; i . 
. ' ' , ' '''/j 4. 
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I z n o s 

pozicije partije 

Din 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

DOHODKI. 

Najemnine za sobe, restavracije in druge lokale 
'Takse , 

Kopeli * . , . « , , , 
4 t Ц • i « 

• « • ( I I 

Ekonomija 
Vrtnarija 
Pralnica • 
Avtotaksi 
Elektrarna 
Prodaja mineralne vode -
Razni dohodki obratov . . 
Prebitek živilskih obratov 

REKAPITULACIJA. 

Skupaj izdatki . . 
Skupaj dohodki , 

Prebitek dohodkov 
» • 

Skupaj 

Din 12,768.186-— 
.„ 13,376.681--: 

Din 608.495*' 

2,130.000-
600.000 
700.QOO-
44.881 
56.800 
45.000 

160.000' 
130.000-

9,400.000' 
100.000' 
20.000- 13,376.681-

13,376.681-

(Izkazan med občimi dohodki.) 

Gospod minister za finance je z odločijo štev. 16.991 z dne 26. marca 1932., na podstavi čl. 10. uredbe 
o ugotavljanju imovine, načinu uprave in budžetiranju banovin, čl. 3/6. zakona o ureditvi vrhovne državne 
uprave, § 6., točka 10., zakona o organizaciji finanche uprave in čl. 71. zakona o banski upravi odobril pro
račun ustanov Dravske banovine za leto 1932./33. v skupnem iznosu 47,579.208 Din izdatkov in 48,478.492 Din 
dohodkov. ' " i ' 

Pravilnik 
o banovinskih davščinah Dravske 

banovine. 

I. 
Banovinske doklade na državne neposredne 

davke. 
§ l . 

Na vse neposredne državne davke (zemljarina, zgra-
darina, pridobnina, družbeni davek, rentnina in usluž-
behski davek) se pobira 35% obča banovinska doklada 
in 25% nadomestna cestna doklada. 

Po čl. *17. zakona o zdravstvenih občinah se pobira 
na teritoriju združenih zdravstvenih občin 10%-na dokla
da na vse neposredne državne davke. 

Za izračunavanje in pobiranje banovinskih doklad 
je merodajno davčno (koledarsko) leto, 

; , , ; - . § 2 . 
Te doklade odmerjajo in pobirajo 'đavSne цвдахв ter 

HÜ odvajajo, mesečno banoviaskiblggayi, 

§3. 
Po § 63. zakona o banski upravi veljajo za. te doklade 

predpisi za državne davke tako glede odmere, kakor 
glede načina pobiranja, prisilnega izterjevanja, zastara
nja itd. 

II. 
Banovinska davščina nä plesne prireditve, 
podaljšavo policijske ure, 50°/o-na doklada na 

državno veselično takso. 
§ 4. 

Za vsako javno plesno prireditev se plačuje v mestih, 
z nad 5000 prebivalci, kopališčih in v območju uprave 
policije v Ljubljani banovinska taksa Din 300—, v mestih 
do 6000 prebivalcev in v trgih Din 200-—, v vseh ostalih 
krajih pa Din 100-—. 

• Oproščene so te takse plesne šole glede plesnih vaj, 
če se pri njih ne točijo alkoholne pijače. "~ 

Ta taksa se more odmeriti tudi povprečno. 

§ 5 . 
Za vsak"o podaljšavo policijske ure se placujei %' 

1ЈШШ ž fiad, sbop ЕгеМуаХсјд кораШШ, in £ območju 

• Ж 
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uprave policije v Ljubljani banovinska taksa Din 100-—, 
• v vseh ostalih krajih pa Din 50—. 

Ta taksa se ne pobira, če je že plačana taksa iz § 4. 
tega pravilnika. 

Zadnji odstavek § 4. velja tudi tukaj. 

§ 6 . 
Banovinsko takso iz §§ 4. in 5. pobirajo in jo odva

jajo banovinski blagajni oblastva, pristojna za izdajanje 
dovolil za- plesne prireditve, odnosno za podaljšavo poli
cijske ure. 

Dokler banovinska taksa ni plačana, se dovolilo ne 
sme izdati. 

§7. 
K 20%-ni državni taksi po tarifni postavki 99. a točke 

2. in pripombe 5. zakona o taksah se роШга 50%-na 
banovinska doklada. ч 

Kinematografska podjetja plačujejo 4% banovinsko 
takso od vrednosti vstopnic. 

§8. 
Takso iz § 7. pobira hkratu % državno takso pristojni 

finančni urad, ki pobira tudi državno takso, in jo odvaja 
banovinski blagajni. 

III. 

Banovinska taksa na sečnjo gozdov. 
§ 9 . 

. Banovinska taksa na sečnjo gozdov znaša 2 % od pro
dajne cene lesa ali od vrednosti posekanega lesa, name
njenega za prodajo. Za vrednost lesa se smatra vrednost 
na panju. 

§10. 
Če izkupiček za posekani les v enem koledarskem 

letu ne presega zneska Din 10.000-—-, se ta taksa ne 
plačuje. Prav tako se taksa ne plačuje od lesa, ki ga 
lastnik poseka za lastno uporabo ali ga kot industrialec 
vzame iz lastnega gozda in porabi kot sirovino za do
končni industrijski izdelek. 

Stavbeni les (trami, deske, plohi itd.) se po tem 
pravilniku v nobenem primeru ne smatra za dokončni 
industrijski izdelek. 

§ 1 1 : 
To takso plačuje praviloma prodajalec, kolikor ne 

uživa oprostitve po § 10. tega pravilnika. Kupec jamči 
za takso, če ni prodaje prijavil po § 12. tega pravilnika. 

§ 12. . -
Vsako sečnjo gozdov morata prijaviti prodajalec in 

• kupec, preden se sečnja začne, pismeno ali ustno občin
skemu uradu, v čigar okolišu je gozd. V. prijavi morata 
navesti prodajno ali kupno ceno po § 9. ter predložiti 
v overovljenem prepisu eventualno kupno pogodbo. Če 
, enkratna prodaja lesa ne preséga zneska Din 10.000--, 
mora podati prijavo le prodajalec, 

s Občinski urad overovi prijavo, postavi po potrebi 
nanjo svoje .pripombe in io predloži nemudoma pristoj
nemu sreškemu riacelstvu, ki odmeri banovinsko takso 
in izroči stranki odlok o predpisu. 

Analogno je postopati tudi, če se seka les. za lastno 
««iwsabQ to za, njgdflla»* 

§13. 
Sreska načelstva predlagajo došle prijave s swjîmi 

opombami mesečno kraljevski banski upxasi s p s ^ e i 

§ 14.« 
Če se pojavijo zoper napovedano prodajno ceno, 

odnosno vrednost osnovani pomisleki, ugotoye vrednost 
lesa po potrebi in po odredbi kraljesske banske uptase 
sreski šumarski referenti. 

Če je ugotovljena vrednost za 20%' večja od prijav
ljene, plača eventualne stroške za' ugotoviteg oni, ki je 
podal napačno prijavo. 

IV. 
Banovinska taksa na živinske potne liste. 

§ 15. 
Ob izdaji živinskih potnih listov se pobira banovin

ska taksa, in sicer: 
a) za živinski potni list za drobnico Din !•— M 

komada, vendar ta taksa ne sme znašati več ko Din 31—i 
b) za posamezno veliko žival Din 3—« 

§16. 
To takso pobirajo občinske agrave ob izdajanju žmn-

skih potnih listov, : ' 

. • % • 

Banovinska trošarina na potrošek premoga« 

§17* 
Od premoga, ki se potroši na ozemlju Dravske bano

vine, se plačuje banovinska trošarina, ki znaša, na tono: 
1. pri. rjavem premogu, in sicer: 

a) kosovcu . . , . . , , , « > Din 10^-i 
b) pri kockovcu in rovnem premogu „ 7*—< 
c) orehovcu . . . . * . , , , „ „ 5—i 
č) grahovcu, zdrobu in prahu • « • „ 3—< 

2. pri črnem premogu 50% ' več ko pri rjavem1 

premogu; 
3. pri lignitu 50% manj. ko pri rjavem premogu, 

§ 18. 
Plačevanja te trošarine so oproščena državna in samo

upravna telesa, toda samoupravna telesa samo glede pre
moga, ki se potroši za ogrevanje uradov, naprav in 
ustanov, ki služijo kulturnim ali humanitarnim name
nom; nadalje premog za proizvajanje električnega toka, 
od katerega se plačuje banovinska trošarina na potrošek 
električnega toka. 

Podjetja, ki uporabljajo premog kot sirovino za indu
strijsko predelavo, so glede premoga, porabljenega za 
te namene, oproščena plačevanja te trošarine. 

Nadalje se ne plačuje ta trošarina od •premoga, H 
ga uporabljajo premogovniki za svoj obrat in dermiate 
svojim uslužbencem. 

§ 19. 
Pri prodajah premoga izpod -10 ton poHrrajo ïa tro

šarino in jo odvajajo banovinski blagajni vsakih. 10 ctof 
proizvajalci sami, v yšeh ostalih prjmerjh rfeftHflfo ta 

m 
1к»; 
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Trošarino odmerja in pobira kraljevska banska 
uprava, pri čemer sme uporabljati tudi organe finančne 
kontrole in mestnih dohodarstvenih. uradov. 

§20. 

Proizvajalci premoga morajo voditi o množinah pre
moga, prodanega za potrošek v Dravski banovini, 2 se-
znamka; v prvega vpisujejo prodajo pod 10 ton, v druge
ga pa vse ostale prodaje. 

Seznamki morajo obsegati kupčevo ime, priimek in 
bivališče, kakor tudi množino in vrsto premoga. Ti se
znamki se zaključujejo in predlagajo kraljevski banski 
upravi vsakih 10 dni. 

Če se ne vodijo seznamki točno, jamči za trošarino 
proizvajalec. 

Trgovci premoga so dolžni prijaviti vsak prejem pre
moga pristojnemu oddelku finančne kontrole v roku 
24 ur po prejemu. 

§ 21. , 
Proizvajalci in trgovci premoga morajo dovoliti za

radi kontrole organom kraljevske banske uprave vpogled 
y njih knjige glede oddaje premoga. 

§ 22. 

Premog, uvožen v območje Dravske Banovine, mora 
prijaviti prejemnik v 24 urah po prejemu pristojnemu 
oddelku finančne kontrole ter plačati banovinsko tro
šarino na račun kraljevske banske uprave. Prijaviti je 
množino, vrsto in izvor premoga. 

Prav tako morajo prijaviti železniške postaje na
membnega kraja v območju Dravske banovine vse pošilj
ke premoga, ki se uvozi v območje Dravske banovine, 
kraljevski banski upravi. Izvzete so pošiljke za državne 
ustanove. 

VI. 
Banovinska trošarina na konzum električ

nega toka. 

§ 23. 

Od konzuma električnega toka v območju Dravske 
banovine se plačuje banovinska trošarina, in sicer ne 
samo za konzum toka proti odškodnini, temveč tudi, če 
se uporablja tok iz lastne naprave in če se oddaja brez 
odškodnine. " 

§ 24. 
Od plačila te trošarine je izvzeta uporaba toka za, 

državne in samoupravne zavode in urade. Ta oprostitev 
pa se ne nanaša na pridobitna podjetja. 

Prav tako se ta trošarina ne plačuje za tok iz 
parne centrale, ki se proizvaja s premogom za lastno 
uporabo. 

§ 2 5 . 
Banovinska trošarina znaša 3% odškodnine, ki jo 

plača konzument za tok. Ta postavka se zniža za 25% 
za tok, ki se uporablja kot pogonska sila ali v elektro-
kemijske in elektrometalurške namene, če presega cena 
toka Din 0-70 za kw uro. 

Če se odškodnina ne plačuje, ali če gre za porabo 
toka, proizvedenega v lastni napravi, ustanovi odmerno 
osnovo kraljevska banska uprava sporazumno z pddajal-
с е т ; odnoano groizvajalcem toka. 

Če se sporazum ne doseže, določi odmerno osnovo 
ban z ocenitvijo vrednosti proizvedene električne ener
gije v danih razmerah. 

§ 2 6 . . 

To trošarino pobirajo podjetja, ki tok neposredno 
dobavljajo konzumentom, obenem z odškodnino za porab
ljeni tok. 

V vseh drugih primerih plačujejo to trošarino pro
izvajalci (konzumenti) sami. 

§ 27. 

1. Podjetja, navedena v prvem odstavku § 26., odva
jajo pobrano trošarino mesečno za prejšnji mesec bano
vinski blagajni obenem s'pregledno sestavo pobranih 
zneskov. 

2. V primeru drugega odstavka § 26. se plača bano
vinska trošarina do dne 31. januarja. 

§ 28. 

Do konca meseca januarja vsakega leta morajo pred
ložiti podjetja iz § 26. tega pravilnika kraljevski banski 
upravi sumarni izkaz oxtoku, porabljenem v prejšnjem 
letu, ter navesti v izkazu vrednost, da se predpiše tro
šarina za prejšnje leto. 

§ 29. . 
Lastniki elektraren kakor tudi posredovalci oddaje 

toka morajo dovoliti organom finančne kontrole in kra
ljevske banske uprave zaradi kontrole, če se pravilno 
plačuje ta davščina, vsak čas vpogled v knjige o prodaji 
toka, dostop do števnih aH drugih kontrolnih aparatov 
in vpogled v račune, ki jih izdajajo odjemalcem za tok. 

VIL 
. Banovinska trošarina na vino in ostale 

alkoholne tekočine. 
§ 30. 

Na vino, ki se proda- ali podari za neposredni konzum' 
ali pa za prodajo na drobno v območju Dravske banovine, 
se plačuje banovinska trošarina, ki znaša Din 1-— od litra. 

Na vino, ki inia nad 18° alkohola, se plačuje bano
vinska trošarina po postavki za špirit. 

§ 3 1 . 
Če ne preseza množina podarjenega vina 5 litrov 

naenkrat, se banovinska trošarina ne pobira. Na zbirčno 
in mašno vino ter vino, ki ga prejemajo prevžitkarji za 
lastno uporabo, vendar največ do 400 litrov letno, se 
banovinska trošarina ne pobira. Banska uprava lahko 
oprosti plačila banovinske trošarine tudi vino, ki ga 
vinogradniki v pretežno vinogradniških srezih dajo v 
zameno za druge pridelke. / 

§ 3 2 . ' . . . ./Д. 
Glede vina, potrošenega iz lastnih vinogradov, velja- ' 

jo dotični predpisi zakona o državni trošarini 

§ 3 3 . . ' • • ' . ' -'. 

Na vse ostale vrstç alkoholnih tekočin, ki se potro
šijo, ali porabijo ali prodajo za nadrobno prodajo v 
območju Dravske banovine, se pobira banovinska tro* 
âarina ï nastopni izmeri: 



27. kos. 555 

na pivo 
na esence, ekstrakte in eter-

ska olja z alkoholom . ., 
na liker, rum, konjak, špirit 
na Žganje , • 

§ 34. 

Din 60— od hl 

„ 400— od 100 kg 
7 — od hl0 

„ 5 — od til° 

Banovinsko trošarino pobirajo organi finančne kon
trole in občinski uradi ter jo odvajajo sproti na čekovni 
račun kraljevske banske uprave. 

§ 35. 
Kdor prejme v območju Dravske banovine predmete, 

zavezane banovinski trošarini, za neposredni potrošek, 
porabo ali prodajo na drobno, mora prijaviti v 24 urah, 
odkar jih je vkletil, odnosno postavil v 3hranišče, kon
trolnemu organu njih vrsto in količino, glede žganih 
alkoholnih tekočin pa po možnosti njih alkoholnosit ter 
plačati obenem ustrezno banovinsko trošarino. 

Ce ima množina alkoholnih tekočin manj kot 5 litrov 
čistega alkohola, plača banovinsko trošarino odsvojitelj. 

Če se kupčeva identiteta ne more dognati, jamči 
prodajalec za plačilo banovinske trošarine. 

§36. 

Zakonska določila o državni trošarini je uporabljati, 
kolikor ne nasprotujejo temu pravilniku, smiselno tudi 
ob pobiranju banovinskih trošarin. 

VIII. 
Banovinska trošarina na umetne brez? 
alkoholne pijače in ogljikovo kislino. 

§ 37. 

Na potrošnjo ogljikove kisline v Dravski banovini se 
plačuje banovinska trošarina v iznosu Din 10-— od vsa
kega kg. 

' § 38. 
Kdor prejme po tem pravilniku nezatrošarinjeno 

ogljikovo kislino, mora prejem prijaviti pristojnemu 
oddelku finančne kontrole (mestnemu dohodarstvenemu 
uradu V.Ljubljani) v 24 urah in plačati odpadajočo bano
vinsko trošarino. Na zahtevo morajo tudi dobavitelji kra
ljevski banski upravi predlagati izkaze o oddani oglji
kovi kislini. . , ' 

§ 39. \ 

Na vse umetne (brezalkoholne pijače, napravljene v 
Dravski banovini brez dodatka ogljikove kislina, se pla
čuje banovinska trošarina v iznosu Din 0-10 od vsakega 
del vsebine. Banovinska trošarina se plačuje tudi od 
kapslov, ki se uporabljajo za proizvodnjo umetnikr brez
alkoholnih pijač*.a pomočjo ' »Sparklet« steklenic. Tro
šarina znaša-Din 1-50 od komada. Za tablete >Clio« znaša 
trošarina Din 0-25 od komada. * 

§ 40. 

. Brezalkoholne pijače, napravljene brez dodatkov ke-, 
• mikali], so te trošarine proste. , 

• • • , • ' • ' • • ' " • ' • 8 ' 4 1 . , • : , 

Umetne brezalkoholne pijače, uvožene v območje 
Dravske banovine, so podvržene plačilu te trošarine v 
suesku Din 0:10 od vsakega del ysebine. To.trošarino 

plača kupec, lahko jo pa plačuje tudi proizvajalec po 
predhodnem odobrenju ïualjevske banske uprave. 

Kdor uvozi v območje Dravske banovine umetne 
brezalkoholne pijače, ki so podvržene plačilu banovinske 
trošarine, ki pa še ni plačana po proizvajalcu, mora 
prejem prijaviti v 24 urah pristojnemu oddelku finančne 
'contrôle (mestnemu dohodarstvenemu uradu v Ljubljani) 
rn takoj plačati ustrezno trošarino. 

§ 42. 

Prepovedano je uporabljati ogljikovo kislino, ki ni 
zatrošarinjena po teh predpisih. 

§ 43. 

Glede kontrole prometa z ogljikovo kislino in umet
nimi brezalkoholnimi pijačami ter plačila -banovinske 
trošarine more kraljevska banska uprava smiselno upo
rabljati določila gledö alkoholnih tekočin. 

IX. 

Banovinska davščina na šmarnlco. 
• . •• ' § 4 4 . 

Od vsakega trsa šmarnicev območju Dravske bano
vine se pobira banovinska davščina po Dia 0-15. 

§ 4 5 . 
To davščino plačuje oni, ki plačuje po čl. 15. zakona 

o neposrednih davkih zemljarino od zemljišča, zasaje
nega s šmarnico. 

• , - , , . § 4 8 - ' . • • • • " . • 

Osebe, iz § 45. tega pravilnika morajo prijaviti do 
dne 15. septembra vsakega leta občinskemu uradu, v 
čigar okolišu je vinograd, zasajen s šmarnico, število 
šmarničnih trsov. Občinski urad overovi prijavo, izračuna 
in pobere banovinsko davščino,' davčnemu zavezancu pa 
izroči potrdilo o plačani davščini. 

§ 4 7 -
Najkesneje do konca meseca oktobra pošlje občinski 

urad davščino kraljevski banski upravi. Prijavo pa pošl'e 
v istem roku pristojnemu sreskemu naČelstvu s potrdi
lom, da so vsi šmarnični trsi prijavljeni. 

Prijave pregleda in oceni pristojni sreski kmetijski 
referent; nakar ae predložijo kraljevski banski upravi. 

• V X. 
Banovinska taksa od prenosa nepremičnin. 
• 'i 48. 

Od vsakega prenosa nepremičnin v območju Dravske 
banovine, se pobira 1%-na banovinska taksa. Od pre
nosov nepremičnin, ki so zavezane dopolnilni prenosni 
taksi, se ta taksa ne pobira. ' 

§ 4 9 . 
, To takso pobirajo oblastva in uradi, ki pobirajo 

državno takso od prenosa nepremičnin. Davčne uprave 
iü.odvajajo mesečno banovinski blagajni, vsi ostali'uradi 
ia vsa ostala oblastva pa sproti.. 

m:-y 
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§ 50. . 
Za ödmerrio osnovo banovinski taksi služi ona vred

nost nepremičnin, ki služi za odmero državne takse. 
Če se državna taksa ne pobere, se ugotovi odmerna 

podlaga v smislu predpisov tarifne postavke 12. zakona 
o taksah. 

Vobče veljajo za to takso, smiselno predpisi, ki velja
jo za odmero in pobiranje državne takse od prenosa 
nepremičnin. 

§ 51. 
K državni dopolnilni prenosni taksi se pobira 50%-na 

banovinska doklada. 

XI. 
Banovinska davščina na lovišča, ribolove in 

taksa na lovske karte, 
§52. 

Zakupniki občinskih lovišč in osredkov (enklav) pla
čujejo banovinsko davščino, ki znaša 10% od letne za
kupnine in poleg tega še 20 par od vsakega hektarja 
lovišča. 

Lastniki samosvojih lovov plačujejo banovinsko dav
ščino v letnem znesku 50 par od vsakega polnega.hektar
ja lovišča. Če pa se odda samosvoj lov v zakup,skupno z 
občinskim, velja določilo prvega odstavka. 

§ 53. 
Če zakup lova prestane ali če se prične med letom, 

se odmeri zakupniku sorazmerju del. letne davščine. • 

§ 54. 
To davščino odmerja kraljevska banska uprava, pa-

birajo pa jo in odvajajo sproti banovinski blagajni sreeka 
načelstva, odnosno občine, hkratu ko- pobirajo zakupnino. 

Zakupniki samosvojih lovov plačujejo to, davščino 
najkesneje do dne 31. maja vsakega leta neposredno 
banovinski blagajni. 

§ 55. 
Za plačilo davščine pri občinskih loviščih jamčijo 

zakupniki odnosno* sozakupniki solidarnoi Za plačilo 
jamči tudi kavcija. Če pobira zakupnino občina, jamči za 
plačilo tudi občina. 

-•-§58. . ' . ' - . . . . . . . , _. ... 
Lastniki ribarskih (samosvojih in zakupnih) okrajev, 

ki so oddani v zakup, plačujejo davščino v znesku 25% 
letne zakupnine. . 

Če se pojavijo zoper napovedano zakupnino osno-, 
-vani pomisleki, jo določi' kraljevska banska uprava, ko 
je zaslišala pristojne strokovne" ustanove za pospeševanje 
ribarstva.-" : ? ' • • ' • ' '::•'> ' •'-:•?""•''•'.•' ''•• 
' № • ' ' ' - ' 

Lastniki onih samosvojih ribarskih okrajev, ki niše 
oddani v zakup, plačujejd 25 % onega zneska, fei bi-se po 
vsej priliki dosegel, ko bi se ravnalo e samosvojim''akra^ 
jem kot z zakupnim-okrajem. ' ' i ' ' 

Kraljevska banska uprava doìoca zakupnino po raz-' 
morju zakupnine, ki pride na podobne vode v bližnjih 
okrajih, in sicer po načinu, določenem v § 56 

'•'•':'i : \ : Ä . - ; '•• :)\ S'-X-':-^ 
Davščina, iz §§ 56. in 57* tega pravilnika :sô mora 

plačati banovjj^kj blagajni.pdr̂ sfimgsVjOJih okrajev, naj

kesneje do dne 31. maja vsakega leta, od zakupnih pa 
ob dospelosti zakupnine. Izpremembe • zakupnine se 
upoštevajo. ' 

Davščino po § 56. in § 57. plačujejo tudi ribarski 
upravičenci v onih krajih Dravske banovine, kjer še шзо 
ustanovljeni ribarski okraji. • 

§ 59. 
Od davščine iz naslova ribarstva (§§ 56., 57. in 58.) 

se steka do 25% v ribarski fond pri kraljevski banski 
upravi. Ban sme ta odstotek tudi zvišati. 

§ 60. 

Od vsake lovske karte, izvžemŠi karte, izdane članom 
kraljevskega dpma, poslanikom in konzulom tujih držav, 
če so tuji državljani, po načelu vzajemnosti, in državnemu 
strokovnemu gozdarskemu osebju, se plačuje banovinska 
taksa v letnem znesku Din 200—. Člani lovskih društev, 
včlanjenih v zvezah, odnosno v osrednji zvezi lovskih dru
štev kraljevine Jugoslavije, uživajo Din 80*— popusta, 
če se izkažejo z društveno izkaznico za dotično leto. : 

To takso pobirajo pristojna obča upravna oblastva 
1. stopnje, ki izdajajo lovske karte. Dokler banovinska 
taksa ni plačana, se lovska karta ne sme izdati. To takso 
je. dolžan plačati vsak imetnik lovske karte, ki ima svoje 
bivališče na ozemlju Dravske banovine. 

Ako se v enem koledarskem, letu izda eni in isti 
osebi več mesečnih lovskih kart (§30. zakona o lovu), 
se banovinska taksa pobere samo od prve karte. 

§ 61. 
Lovišča^ ki so bila zdražena ali drugače oddana v 

zakup, ali, ki jim je bila zakupna doba podaljšana pred 
dnem 1. januarja 1929., so te davščine oproščena. ' 

" ' X I L 

Banovinska davščina na motorna vozila. 
§ 62. 

Banovinski davščini na motorna vozila so zavezana 
vsa motorna vozila, registrirana v Dravski banovini. Tej 
davščini so zavezana tudi inozemska motorna, vozila, ki 
še uporabljajo v območju Dravske banovine dalj ko dva 
meseca na leto. isto Velja tuđi za motorna vozila,, ki so 
registrirana v drugih banovinah. " , 

Banovinsko davščino plačuje lastnik, pri inozemskih 
vozilih pa oni, ki to vozilo uporablja. .-;•• ',;- ч 

. . . . > i . • 

' • : • . - . • : - \ % a t : ' . , ' . ' • . . " . ' - . v • '• . '•••',: 

Banovinske davščine s<> oproščena: . ;' : 

" 1.. Nerabna vozila. Nerabnost se ugotovi na način, И 
je predpisan za' ugotavljanje nerabnosti zaradi? pliiČila 
državne takse na motorna vozila. Ža to ugotovitev; ifiô ne 

, plača taksa.'< ' .»v ;.." - ; , 
' 2. Traktorja ki se uporabljajo zgolj v poljedelske 
namene in stacionarni motorji, ki služijo V pogonske na
mene v obrtu, poljedelstvu in industriji 

3. Motorna vozila, ki eó V skladišču zaradi prodaje,; 
če se ne uporabljajo. ; , ' 

4i Vsa državna, banovinska in dTuga samoupravna, 
vozila, toda samoupravna jamoj če ne služijo v: pridobit^ 

•."ne. hamß£& •. . "^""Jt.' '\-<l V:; .•••'•/ . "i \ -O...-1.'). .;/".'' •̂.•"•.•>ч̂; 

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

m 
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б. Motorne brizgalnice in reševalni avtomobili. 
6. Motorna vozila dobrodelnih ustanov, če se uporab

ljajo v dobrodelne namene. 
7. Motorna vozila, ki niso bilà v uporabi, zdržema 

vsaj 6 mesecev, za čas, v katerem se ne uporabljajo. 
ч 8. Vsa motorna vozila za čas, ko so- rekvirirana od 

državnega, odnosno vojaškega oblastva. 

§ 65. 
Banovinska davščina na motorna vozila znaša na leto: 
1. Za. osebne avtomobile: za vsakih začetih 50 kg 

čiste teže Dih 25-—. 
2. Za tovorne avtomobile: za vsakih začetih 50 kg 

. čiste teže Din 15-—. Poleg tega še za vsakih začetih 50 kg 
nosilnosti: 

a) do 1.500 kg . . . . . . * v . . Din 10— ' 
b) za vsakih nadaljnjih začetih 50 kg . „ 5*— 
Priklopni vozovi pačujejo od vsakih začetih 50 kg 

teže Din 5—. Poleg tega pa še za vsakih začetih 50 kg 
nosilnosti: 

- a) do 1.500 kg . . . . . . . . . . Din 10-—; 
b) za vsakih nadaljnjih začetih 50 kg . „ 5-— 
Za motorna vozila in priklopne vozove, ki nimajo 

pnevmatike, napolnjene z zrakom, se plačuje poleg gore-. 
nje davščine še 60 % povišek. 

3. Za traktorje: za vsakih začetih 50 kg čiste 'tež'fe • 
--Dia 20—. 

' ": : 4. Za motocikle s priklopnimi sedeži in brez pri- '. 
klopnega sedeža: za vsakih začetih 10 kg čiste teže ; 

Dia,20"-. • • , 
' ; : . § 66. 
:• ,Lastniki tovornih .avtomobilov- in avtotaksijev, ki 

vozijo in upravljajo ta vozila satnt blièz najétin;,móci tei» 
jim je to stalen in edini poklic, plačujejo4 poloviMćav-
ščine iž§ 65. tega pravilnika. 

Banoyinska davščina na motorna vozila se plačuje 
pri registraciji za celo leto vnaprej. Če letni predpis 
presega Din бОО-—,jse plača prva polovica davščine ob 
registraciji, ostanek pa do 15« julija vsakega leta. 

§ 68. 
Za motorna vozila, gle.de katerih nastopi dolžnost 

plačevanja te davščine fned letom; se plača davščina ob 
registraciji od začetka pnegja četrtletja, v.kateremvje 
nastopila dolžnost plačevanja. 

,Г •'§• 

: , Ta davščina .sé na prošnjo stranke odpiše, odnosno 
povrne od začetka onega četrtletja, ki nastopi za četrt-
fetjep, v katerem >je prestala dolžnost plačevati tò dav
ščino, če znaša • letna davščina za dotično vozilo vsaj 
Diri 600-—k 

^ v 4 . . c ' '•••-• •->•' ••'•§'70. . ' o < , ,:-'-.> :-_ 

) '"•< jEplikprta, davščina še nI bila pobrana popredlïod-
nib.. dplò&lih, jo- odnierja.,m !Robirai„kraljèvska banska 
uprava, pri Čemer sme uporabljati organe finančne kon
trole in občin. ''•:'.' , -.'•' ' " , 

.„V:""- . ' ' '.§7i..\ -y.:''.•',•.;•:• 
. • • • • " ' \ . " • . . . 

- tfevčni zavezanci so dolžni dati na razpolago ha obči 
aliAittdMduaïn!-: poziv kraljevske, bknške' uprave v8e 
ћ п > , 0 , , т о роДШв.' zaradi pravilne odmer-e[-te JLâyâciné». 

; § 7 . 2 . •••'. ; . ..• 

Davčni zavezanci morajo naznaniti vsako izpremerh-
bo glede motornih vozil v enem mesecu po nastali izpfe-
membi kraljevski banski upravL ... ; 

ВД1. 
Banovinska trošarina na pnevmatiko. 

§ 73. 
Kot nadomestek za banovinsko trošarino na .pnev

matiko se. pobira 100%-na tanovinska,idoklada. k banp-,. 
vinski ,davšČini- na motorna vozila. Pri motornih koiesih 
sme ta dPklada znašati največ Din 250—, 

-•,.; /\vxry. '•"..' ^ V ' ^ r " 
Trošarina na bencin, i . 

' " ; §74.'' : ' : ''• •••• 

... Na državno trošarino na benci/n,,,potrošen v 'Drav
ski banovini, se pobira banovinska/.doklada, ki ,znaša 
Din Ï00-T- na 100 kg. bencina. To dpkladp-pobirajö organi 
finančne kontrole ali občinski,uradi ter, jo sproti odvajajo 
kraljevski,banski.upravi..'.,... ,.,,,. 

' ^ Banovinsko' ddkkđo> na^behç'in plača v teku 24 .tir 
oni, ki ga prejme ha ozemlju 'Dravske banovine iz rafine
rije, trošarinskega ali carinskega shranišča, ali pa pôtenî 
uvoza iz drugih banovin, odfiosno inozemstva! 

' . ' . ' • ' ' " , ' :.:• . ' • § 7 6 - ' . . ' • ; ' 

potem ^о^^^т^^.рЉ^^^фф^^оЛт^-'' 
nico, mora prejem "p teku 24 ' ur prijaviti pristojnem'^ .. 
oddelku finančne kontrole in plačati ustrezno banovin
sko doklado. 

Prispevek: avtobusnih podietii za prekomerno ' 
uporabo cest. t 

. ;;..,. Avtop,usna;; podjetja za prevažan je oseb, plačujejo ^ 
odškodnino za uporabo cest davščino po § 8. zakona -o 
podjetnikih za redni in občasni prevoz-., potnikov in 
blaga z motornimi vozili, in sicer na način, predpisan v; 
§§ ' 13. do 16. navadil za plačevanje 'ižtediiega'prispevka > 
za vzdrževanje dtóavhto ш nedržavnih (césti M v 'liäVi' 

Taksa na vozniške izkaznice. 

ki se 

•:•••../..1^*78,..;:.:; ^ ' ; : . . : , ; , , ; V, .; : 

Od vsake vozniške izkaznice (Šoferske^legitimacije)« 
è izda osebi, ki ima svoje redno' bivališče, na pođ .̂ 

ročju. Dramske banovine,,se. p lac»ä%№ä, i^a, кд znaša • 
z£; uspóaobljencè žaAvtomobilsk^pfoŽnje.Din 100-,-%џџ: 

uspbsobljehceza motocikle Din':60^ Ta taksa se moja: 

plačati najkesneje do konca febrtiarjai vsakega letâ! Ob 
prvi izdaji voznišKe izkaznice ^ š a taksa Din 25.0̂ —, 
odnosno Ditì^l^-k-.'3«'--•••'•'.•: iïïM-vv-'*•.-<] ; • "•*::а-,-„^-\^-

•t /Vozači d r Ž a v a ђ « 1 ^ а ^ ' # ' ' о ђ ( 9 ^ Т ' А а ^ # 
y<*zjl so. te takpp;;ogr^čeni^^fe*;pi)edjBjHo;J 

•ш. 
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uporabljajo 4kot vozači vozil, ki služijo v pridobitne na
mene. Banska uprava na prošnjo lahko oprosti te takse 
tudi vozače, ki upravljajo izključno le motorna vozila 
gasilskih društev in humanitarnih ustanov. 

XVII. 

Obča določila. 
§ 79. 

Vsa dejanja in vse opustitve, naj jih izvrši kdorkoli, 
ki merijo posredno ali neposredno na to, da bi se bano
vinske davščine, takse in doklade prikrajšale, ali da bi 
se predmeti, zavezani banovinskim davščinam, odtegnili 
plačilu davščine, se kaznujejo z najmanj dvakratnim 
zneskom davščine, ki se je prikrajšala, odnosno ki naj 
bi se prikrajšala, ali pa z zaporom do 30 dni. Denarna 
kazen ne sme presegati Din 6.000—. 

Poleg kazni se naloži krivcu, odnosno zavezancu pla
čilo, redne davščine. 

Vsa ostala dejanja in vse ostale opustitve, osobito 
prekršitve kontrolnih .določil in prijavne dolžnosti, se 
kaznujejo v denarju do Din 1.000'—. 

Kazni se stekajo v banovinsko blagajno. 
Kazni izrekajo obča upravna oblastva prve stopnje 

po postopku, veljavnem za ta oblastva. Zoper razsodbe 
teh oblastev je dopustna pritožba na kraljevsko bansko 
upravo v 15 dneh po vročitvi razsodbe. 

' * 8.80. 

Kjer se zahteva za odmero davščine posebna prijava, 
pa je stranka noče podati, se odmeri davščina na pod
stavi uradnih pripomočkov z 10%-nim pribitkom. V tem 
primeru pritožba zoper odmero ni dopustna. 

• § 8 1 . 

Zoper odmero banovinskih davščin je dopustna pri
tožba na kraljevsko bansko upravo v 15 dneh od dne, 
ko je bila odmera priobčena davčnemu zavezancu ustno 
ali pismeno. 

§ 82. 

Banovinske davščine, ki se ne plačajo pravočasno, se 
izterjajo z zamudnimi obrestmi po predpisih, veljavnih 
za državne davščine. 

§ 8 3 . '• v ' ; 

Pravica do odmere banovinskih davščin zastara v 
petih letih od dne 1. januarja onega leta, v katerem je 
davčna obveznost nastala. 

Pravica do izterjave odmerjenega davka zastara v 
treh letih od dne, ko je bila odmera davčnemu zavezancu 
pismeno ali ustno priobčena. 

Zastaranje prekine vsak uradni ukrep zaradi od
mere ali izterjave, ki se priobči davčnemu zavezancu. 

§ 8 4 , 

Banovinske davščine in takse se pobirajo v bano
vinskih kolkih, v kolikor to odredi kraljevska banska 
uprava. 

§ 8 5 . 
Stroški za pobiranje banovinskih davščin, kolikor ne 

bi zadoščala sredstva, določena, v proračunu, se smejo 
kriti tudi iz dohodkov teh davščin. 

§ 86. 
Ban se pooblašča predpisati podrobna navodila za 

pobiranje banovinskih davščin, taks in doklad. 

§87. 

Ta uredba stopi v veljavo z anem, ko se razglasi v 
»Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske 
banovine«. 

L j u b l j a n a , dne 24. februarja 1932. 
ВапГ 

dr. Marušič s. r. 
Oospod minister za finance je odobril ta pravilnik 

z odločbo št. 16991 z dne 26. marca 1932. 
V B e o g r a d u , dne 26. marca 1932. • 

(M. P.) Podpis. 

III. No. 4604/2. 
276. 

Naredba. 
Na osnovi določila § 62. ribarskega zakona z. dne 

18. avgusta 1888., kranjski dež. zak. št. 16 iz leta 1890., v 
zvezi s čl. 236 finančnega zakona za leto 1927./28. odre
jam, da se pri ribolovu v Dravi in v Dravinji od izliva 
do Sv. Vida kakor tudi v vseh onih mrtvicah, mlakah in 
umetnih strugah, ki so z Dravo ali navedenim delom 
Dravinje tudi samo od časa do časa v taki zvezi, kakršna 
je primerna za ribjo selitev, v času od 1. marca do 
31. maja radi zaščite sulca ne smejo uporabljati sačila. 

Prestopki te naredbe se kaznujejo po § 80. navede
nega ribarskega zakona. ч 

Naredba stopi v veljavo osmi dan po razglasitvi v 
»Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske 
banovine«. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 12. marca 1932. 

' Ban: 
dr. Marušič s. r. 

VIII. No. 2224/12. 
277. 

Razglas. 
Podjetja, vršeča obrt rednega prevažanja oseb z 

motornimi vozili na ozemlju Dravske banovine,.se pozi
vajo, da predlože d o v š t e t e g a 16. a p r i l a 1 9 3 2 . 
v odobritev poletni vozni red svojih avtobusnih prog,-
ločen po progah in v 10 izvcdih na predpisanih obrazcih, 
ki jih ima v zalogi Zadniga avtobusnih podjetnikov .v 
Ljubljani, Tavčarjeva ulica h. št. 11, ob priklopitvi takse 
20 Din v kolkih po tar. post. 5. taksne tarife zakona o 
taksah za odobritev. . • . 

Podjetja, kojih vozni red ostane n&izp remen jen, naj 
to javijo v zgornjem roku. 

Vozni redi bodo ponatisnjeni v priročni knjižici. 
Že iz tega razloga se prekesno vloženi vozni redi 

ne bodo odobrili, temveč bo dotično podjetje neglede na 
posledice iz § 67. zakona o občem upravnem postopku 
primorano, obratovati dalje po dosedanjem voznem redu. 
Tudi se ne bo pripuščalo jzpreminjanje, že odobrenih voz
nih redov med sezono, radi česar naj se ti že sedaj dobro 
greudarijo. 
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Poletni vozni redi avtobusnih podjetij, izvzeinši se
zonske, stopijo v veljavo istočasno s poletnim voznim 
redom državne železnice, t. j . d n e 2 2. m a j a 1 9 3 2 . 

Sicer so navodila za sestavo voznih redov podana 
že v tukajšnjih okrožnicah z dne 7. februarja 1931„ VIII. 
br. 845/1, in z dne 27. februarja 1931., VIII. br. 1292/2. 
Vendar se vnovič opozarja, da naj bodo vozni redi brez 
popravkov, pregledni, z navedbo vseh postajališč (stal
nih in pogojnih) in s točno označbo razdalj. Že pri njih 
sestavi naj se izključi kolizija z voznim redom drugih 
avtobusnih podjetij, vštevši državno'poštno upravo in z 
voznim redom državne železnice ter je v ta namen pred
videti zadostno razdobje med vožnjami enega in dru
gega podjetja. Razdobje naj znaša najmanj 1 uro in se 
bodo priznale izjeme le iz res tehtnih razlogov. Kon
kurenčna avtobusna podjetja morajo obenem z voznim 
redom predle/iti od vseh konkurentov podpisano izjavo 
o sporazumni določitvi voznih redov, odnosno o razlogih, 
zakaj ni došlo do sporazuma. 

Pri sestavi voznih redov se je ozirati ha nov način 
odprave vlakov, radi česar naj bo dohajanje avtobusov 
na železniška postajališča pravočasno (najmanj 15 minut 
pred odhodom vlakov). Tudi je paziti, da je zadostna 
razdobje med vožnjo avtobusa in vlakov preko nezava
rovanih železniških prehodov, pri čemer naj se upošteva 
tudi morebitna manjša zamuda obeh prometnih sredstev 

Pegojna postajališča, ki naj bodo vrinjena le po 
dejanski potrebi, naj bodo označena kot taka. Ker se 
dopušča, da plačajo potniki, ki vstopijo na pogojnem po
stajališču, voznino od predhodnega stalnega postajali
šča in oni, Ici na njem izstopijo, voznino do prihodnjega 
stalnega postajališča, naj se pri pogojnih postajališčih 
navedba voznine v ceniku z oziromna predpisani obra
zec iz tehničnega razloga opusti, zato pa naj se doda 
voznemu redu pripomba ravnokar -navedene vsebine. 

Osebno voznino je nekvarno tukajšnjemu razglasu 
z.dne 28. decembra 1931., VIII. No. 6567/1, »Službeni 
list« z dne 16. januarja 1932. ugotoviti v meji enotnega 
maksimalnega merila 1 Din za km. Pripušča se zaokro-
ženje ulomkov km navzgor. 

Tarifa za prevoz prtljage potnikov tvori del cenika, 
ki mora biti po § 81., odst. 5., zakona o obrtih oblastveno 
odobren. To tarifo je pripisati pod vozni red. Radi enot
nosti naj se splošno osvoji sledeča, ceniku poštne avto
mobilske službe odgovarjajoča tarifa. ' > 

II. No. 7007/2. 
278. 

Do 

16 km 
- 30 „ 

45 „ 
' 6 0 „ 

.80 „ 
100 „ 
i2o : 
160 „ 

10 kg 20 kg 30 kg 

d i n a r j e v 

2'— 
3 ' -
5'— 
8-— 

12-— 
17-— 
2 3 ' -
30--

3 - -
5'— 
8-— 

12-— 
17-— 
23-— 
80--
S8--

4'— 
7-— 

11'— 
16--
22-— 
29--
37--
46'— 

Opomba 

Prtljaga do 6 kg je 
prosta; prtljaga nad 
30 kg na osebo se ne 
sprejme, vobče pa ne 
nad skupno težo, ki 
je oblastveno določe
na kot najvišja dopu
stna teža za prtljago. 

V ostalem spadajo v vozni red le še pojasnila, ki 
ž^devaijo' vozni red aH cenik. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

. , ' ' • ' ' dne 1. aprila 1932. 

Popravek. 
V razglasu kraljevske banške uprave »Navodila za \ 

sestavljanje, opremljanje in predlaganje občinskih raču
nov«, priobčenem v »Službenem Hstu« z dne 23. mar
ca 1932., ' štev. 2S/249, je popraviti, oziroma dostaviti 
sledeče: 

1. Točki 2. dodaj na koncu še sledeče besede: »in 
nove knjige«. 

2. V točki 4., črka č), popravi mesto »kontrolnih« 
ikonlrolnik«. 

3. V točki 8., v prvi vrsti, popravi mesto »spisi« 
»vpisi«. 

' 4. Točki 8. dodaj kot drugi odstavek: »Računske pri
loge morajo biti izstavljene le v državnem jeziku«. 

5. V točki 17., prva vrsta, popravi besedo »decem
bra« v »marca«. ч . 

6. V točki 17., drugi odstavek, druga vrsta, popravi 
'^esedo »objavljen« v »objavljena«. 

7. V točki 27., druga in tretja vrsta, popravi: »bla
gajnik. Odborniki, ki so letni račun pregledali, ga so-
i>odpišejo.« y 

.8. V točki 33., črka b), peli odstavek, popravi bese
do »decembra« v »marca«. 

9. Točki 33., črka k), dodaj na koncu »(obrazec št. 7 
in 8)«. 

10. Točki 37. dodaj še stavek: »Ta navodila naj upo
števajo tudi pri izvrševanju pripomb krajevne (mestne) 
kontrole.« 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 1. aprila 1932. 

Za bana 
namestnik pomočnika, 

. načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare s. r. 

279. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
H. No. 708/1. 

Objava. 
Občma Gerlinci, v srezu murskosoboškem, bo pobi

rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od Ì00 1 vina Din 75-—, 
b)' od 100 1 vinskega mošta Din 75-—. 

Kjr*!fe!i.kÄ banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
jteg Ш raarca 1832. 

feì'; 
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II . No. 126/2. 

Objava. 

m 

& • 

Občina Jiršovd, v srezu ptujskem, t o pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75»—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani, 
dne 30. marca 1932. 

IL Np,.fiLI4№ 

Objava. 
Občina Št. Ilj pri Velenju, v srezu Siovenjgradec, bo 

pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. občinsko trošarino: od 100 1 vina Din 100*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 29. marca 1932. 

280. 

Razne objave 
iz „Službenih novin". 

Številka 46 z dne 27. februarja 1932. 
\ Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 18. fe

bruarja 1932., Pov. št. 87, sta bila upokojena dr . F r a n 
g e s O t o n , in T r i f u n o v i ć F i l i p , ministra na raz
položenju. 

Minister za promet je premestil z odlokom z dne 
10. februarja 1932. na prošnjo: R o š k e r j a S t a n i s l a v a , 
prometnega uradnika VIII. položajne skupine postaje 
Grobelno, v postajo Maribor, glavni k'olodvor; E r k e r ja 
L u d v i k a , prometnega uradnika VIII. položajne sku
pine postaje Sv. Jurij, v postajo Grobelno; Z a b u k o v -
š k a J o ž e f a , prometnika IX. položajne skupine postaje 
Pesnica, v postajo Račje-Fram in F a t u i * j a F r a n c a , 
prometnika IX. položajne skupine postaje Rajhenburg, 
v postajo Pesnica. • • 

Številka 47 z dne 29. februara 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. fe

bruarja 1932. štev. 14185, je bil postavljen na prošnjo 
za sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu v dosedanji 
skupini M e r š o l F e r d i n a n d , namestnik državnega 
tožilca v VIII. položajni skupini, premeščen pa je bil na 
prošnjo Š p o r n A n t o n , sodnik VII. položajne skupine 
okrajnega sodišča v Cerknici, k okrajnemu sodišču v 
Metliki. , 

Številka 48 z dne 1. marca 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja ž Une 3. fe

bruarja 1932. je bil premeSčen po potrebi službe V o-

l a v š e k D a v o r i n , profesor IV. položajne skupine 
2. stopnje državne srednje tehnične šole v Ljubljani, v 
isti lastnosti k državni srednji tehnični šoli v Sarajevu. 

Številka 49 z dne 2. marca 1932. v 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 2. fe

bruarja 1932. so napredovali: v III. položajno skupino 
1. stopnje: dr. L o n č a r D r a g o t i n , ravnatelj I. realne 
gimnazije v Ljubljani; dr. P o t o č n i k M a t e j , ravnatelj 
moške učiteljske šole v Mariboru; H o č e v a r K u n , 
ravnatelj III. realne gimnazije v Ljubljani in M a s e l j 
I Van, ravnatelj realne gimnazije v Novem mestu, do
sedanji uradniki HL položajne skupine 2. stopnje. 

Številka 50 z dne 3. marca 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 2. fe

bruarja 1932. so napredovali: v IV. položajno skupino 
1. stopnje: T r i b n i k K a r e l , profesor klasične gimna
zije v Mariboru, K m e t M i r k o , profesor realne gimna
zije v Kranju, M r a v l j a k I v a n , profesor realne 
gimnazije v Mariboru ter K r a j e J a n k o , profesor real
ne gimnazije v Novem mestu; v IV. položajno skupino 
2. stopnje: dr. P e t e r l i n V i k t o r , profesor I. realne 
gimnazije v Ljubljani in I v a n č i č Adolf , profesor 
realne gimnazije v Kranju; v V. položajno skupino: 
dr. Ž e r j a v G r e g o r , profesor ženske učiteljske šole 
v Ljubljani in d r . Ž o n t a r J o ž e f , profesor realne -
gimnazije v Kranju; v VI. položajno skupino: K o l a r 
I v a n , profesor realne gimnazije v Kranju; v VIL polo
žajno skupino: Ž a g a r O t o k a r , učitelj veščin realne 
gimnazije v Kranju, P u n g a r t n i k J o ž e f , učitelj veščin 
realne gimnazije v Kranju in P l a n i n a M a r i j a , uči
teljica veščin realne gimnazije v Kranju, 

Številka 51 z dne 4. marca 1932. 
Z odlokom ministra za socialno politiko in narodno 

zdravje z dne 2. januarja 1932., O. štev. 22191/31, je bil 
postavljen A d a m i č I v a n , uradniški pripravnik obče-
državne bolnice v Ljubljani, za administrativnega urad
nika iste bolnice v IX. skupini s plačo Din 575-— in 9 
položajno doklado Din 300*—- mesečno. 

Ž odlokom ministra za finance z dne 12. februar
ja 1932., štev. 5699/HL, je bil postavljen za davčnega 
inšpektorja.davčne uprave v Mariboru P r e l o g F e r d o , 
višji davčni kontrolor iste uprave. 

številka 52 z dne 5. marca 1932. 
Z odlokom ministra za notranje posle z dne 20. fe

bruarja 1932., III. štev. 8528, je bil na prošnjo postavljen 
za nadzornika policijskih agentov VIII. položajne sku
pine pri predstojništvu mestne policije v Mariboru 
G o r š i č J a n k o , nadzornik policijskih agentov iste polo
žajne skupine pri upravi policije v Ljubljani. 

Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom mini
strstva za notrane posle z dne 27. februarja 1932., I. 
štev. 6451, je prepovedano uvažati v našo državo in v 
njej razširjati liste: »Rudy Večernik«, Praga; »Delnicka 
Rovnost«, Brno; »Ruda Zar«, Praga; »Delnicki Delnik«,' 
Moravska Ostrava; »Slovačka«, Hodonin; »Leva Fronta«, 
Praga; »Dav«, Bratislava; »VoTwärts«^ Libérée (Reichen
berg); »International«, Usti n. L. (Aussig a/E.), ki izha
jajo v Češkoslovaški. 

Izdaja kraljevega bané&j nprava DraveEe Banovine;, njen predstavniS In urednik": Pofiar Robert v LJubljani. 
Slaka to galagm Р јквии »Ш&&& S LtafeUaaii Sft» EtodsJajnikA ШтМШШ ж Ljubljani, 
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! • SLUŽBENI LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

','& 
28. kos. V LJUBLJANI, dne 8. аргиа 1932. Letnik I I I . 

P^281. Finančni zakon za. leto J932./33. 
282. Zakon o gospodarskem syetu. • 

'./ 283. Zakon o prometu s pšetiićio. 
;.' 284. Naredba o mlinih. 

V S E B I N A : 
285. Odločba o plačevanju, inozemskih obveznosti, uporabi svo

bodnih dinarskih terjatev, uvozu deviz in prijavi Моиеш-
• skin terjatev. .: 286. Naredba o prepovedi uporabe osti pri, ribolovu v Krki. 

287. Pravilnik o banovinskih pristojbinah na ribarske izkaznice. 
'"' . t ' "':i ' • 

m. 

ZäKoiii .., 
in kraljevsie uredbe 

• ' • • ' • . ; • • " ' X ' - • • . > • . : - ' ' ' ' • • ' : ' • • " ' * • . ' • 

•••• < . Х . ^ " . '. 2 8 1 ' 

; ^ ALEKSANDER I., 
po milosti božji in:fnatotóiN vòlji; k^alj; JugÖ^röje,; 

"'^javlja^ovsem-in'vsffeóDÌi'uir^da'sia ' ; : • - » 

; narodna skupščina kraljevine Jugoslavije, 
sklicana za dan 7., decembra 1931. na izredno. zasedanje 

\zi;ükazom"z'dn:ö'23.' sept^ftra ,1031., v svoji.XXV., redni 
"fcëjiv'kijo'; j V A e l a ' Ж 4 0 . "niàrcâ 1932. v Beogradu,' in 

senat kraljevine Jugoslavije, 
€-'«iklijôkhyza-: t̂eit.;ïï. jlmtiàrja 1931 na izredrió zasedanje 
' Vufcaaoin '2r;dM 28.' novfediWa'"1981., v: svoji XIX. redni, 
';^jii;ììi'5o'jo4fhèl 'dHè 28i maica-'Î932Vv Beogradu, skle
d i 1 \аг№Шо jfr'j&'trdfli tir. ptógiasa'mo '" ' 

"lftsfegïa&ïi 
. . .,-• K ^ ' i ^ X ^ ; - ; - - ;-•; 
I; del: Osnovneodredbe. 

ч- • : Redau Ma? izredni» "jfažbođiki?' > 

tì^ÌJin'--Ì2tféM''4QÌod£i"^:J
i; ••'•W •"" 

,. . , . . i.(* :> '>in< 7.575,Ì'ZQ,666'̂ -
I.V ' > '•'•;) < V ! \ '*У -V- C 'Vv ' . . . •' ' . '.','• . , ' - " • ' , 

H. Proračun razhodkov in dohodkov državnih podjetij* 
Redni in izredni "razhodki ,"., . ' . 

skupaj . . . . ... . ' . . . . ; . . . Din • 3.748,079535'— 
Redni in izredni dohodki .'. 

skupaj , ,- . ,- . . . Din 4501,034.297-— 
Presežek dohodkov nad razhodki . Din ' 752,954962-— 
ki je izkazan v občih državnih dohodkih pod I. pod B, 

•-.• . : ; . - ' . 1 ' - . . & - 2 . . - . . , : ' : - . - , - , - . • : • • > • - ; . . . 

.ргога&ши' razhođko'v/ iđ''dohodkov 'tâtàîûai'ptàjèéyào 
sestavni dèi lega zakona.'' ' . • ' ' ' • ' ' . ' " . ; ' ^ 

Kljub členu 47.. zakona.'o državnem^̂  ragu^ovpdfetki 
sme objaviti ntinister za finance zaradi' tëînicnéi neìntó-
nosti v, >Službetiih npvinah<. kot posebno prilogo dotične 
številke samò finančni zakon in vzporedni pregled držav-
nih razhodkov m.dohodkov za leto 1932./1933. ,. ^ 

'". ' ;-".;' : ; /'' ' "." ' §-3-. ."" . .' 'l': 

. 2 virementi se pokrijejo iizHke v ргејеткШ, če je 
bilo od dne 1. juhija 1931. ;do dne, ko dobi proračun moč, 

itaj napredovanj v--fshižbi in'kaj periodičnih zviškov.. "' 

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

Delež; ki pripada državi od dobička Narodde- banke 
skladno, tf'čtenoari1 '37.' zakona o Narodni 'banki z dh'e 

;i7. :juni:|a;i9Bl,,'se'knjiži,pò isti zakcitóliì odredbi' ria 
•' znižanje'' гасша prejšnjih. državnih predjelnóv 'pri Nà-

rodni banki. V. ; ( ' :" : '"• ' ' : ' • 
' ' ' : . " ' - ™ : ' • • ' " • • ' л ." ' " - r s . ' - ' " - ' •-:.•'•'•• •• ym-»-:-~-

.., Џ\Џ^ t-členu, 22.. za:kpna- o držaraiem.: računovodstvu 
se p0.sjB.yl3a; redno v proračun raahpdkôw, •pjre^eànistya 
ministrskega ; sveta >ki;edit ß& izredne-etóóske in. zaupne ' 
namene;-« - " '.'"' ' "' .'. ; • ', ,,',. 
' ,• -OdWodobrein© ysote tega kredita ;ie4Watrati,<da je 
Din;- 35ДОО0чт- v, dinarjih,, ostane^;;D#1 З̂бОЛШ-— '.papv 
Ivicariitih.irahkih. : ; ј ; .. (. '..•...,. . XI.'""' 
, v Љ&/Р&ЦУ kakor.!/t'udì : kredit .^чШајапје .pùbli^éìjs ' : 

in, ijodatkov radi ,ob.^e^anja.,y^d^vi..iii v jjnozean f̂ett 
se f̂iojrablja po nareifôafi preo^iédtìpa miids^-skèga^evete; 

T i « ' - ' •'• • 



*да 
o 

sea 
odrejena,iaplačila ne spadajo pod pregled in odobritev 

. c r'. 'ufilavne-kontrole. 
v § 6-

1. 0 .vseh razhodkih iz fondov ali skladov po tem 
ali po drugih specialnih zakonih, kolikor niso razloženi v . 
računskem delu proračuna, morajo predložiti poedini 
uradi, ki razpolagajo s temi fondi ali skladi, podrobno 
poročilo ministru za finance, ki izkaže vse te izdatke 
ločeno v končnem računu za to proračunsko leto. 

. 2. Vsi izdatki iz fondov ali skladov spadajo pod pre
gled in odobritev glavne kontrole. Od tega so izvzeti 
izdatki iz kreditov po členu 22. zakona o državnem ra
čunovodstvu. . 

3. Vse državne blagajne in vse vrste fondov, katerih 
upravitelji prejemajo in izdajajo na katerikoli osnovi 
denar, vrednostne papirje in različen material, spadajo 
pod kontrolo ministra za finance. 

Za one blagajne in fonde, ki so podrejeni v admini
strativnem pogledu nadzorstvu drugih ministrov, vrši 
minister za finance to kontrolo po dobljeni predhodni 
soglasnosti resortnega ministra. 

Minister za finance vrši to kontrolo po svojih od
poslancih; ti zahtevajo od pristojnih sodišč zavarovanje 
za zlorabe ali storjene škode, katerih odgovorni računo-

, dajniki ne povrnejo takoj. Take zahteve jemljejo sodi
šča kot nujne takoj v postopanje. 

Od tega eo izvzete samo blagajne ministrstva za voj
sko in mornarico, privatne ustanove (zadužbine) in fondi, 
ki ne spadajq pod kontrolo glavne kontrole. 

§ 7 . 
Materialni razhodki in razhodki za dnevne mezde de

lavcev državnih gospodarskih podjetij in ustanov, katerih 
vršenje je pogoj za dosezanje večjih dohodkov, se smejo 
zviševati na račun presežkov pri dohodkih teh ustanov, 
in sicer do 5% zneska kreditov, odobrenih s proračunom 
za te razhodke, z odločbo resortnega ministra, do 10°/o 
z odločbo ministry za finance, preko tega pa z odločbo 
ministrskega sveta na obrazložen soglasni predlog re-
eortnega ministra in ministra za finance. 

..Minister pravde sme uporabiti po soglasnosti mini
stra za finance presežke pri čistih dohodkih produktivnih 
gran gospodarstva in industrije v kazenskih zavodih za 
zvišanje materialnih razhodkov teh zavodov. Prav tako 
sme minister pravde ob soglasnosti* ministra za finance 
porabiti sredstva osrednjega sklada za gradnjo kazen
skih in podobnih zavodov tudi za vzdrževanje kazenskih 
in podobnih zavodov, če preliminirani proračunski kre
diti ne bi zadoščali. 

§ 8. 
1. Izdatki, angažirani pravilno in skladno s členom 

60. zakona o državnem računovodstvu v enem proračun
skem letu, ki niso mogli biti izvršeni iz kakršnihkoli raz
logov v doloöeüih rokih dotičnega računskega leta, se 
smejo vršiti po odobritvi ministra za finance do konca ^ 
tekočeea računskega leta iz obratne glavnice, izkazane 
v poslednjem končnem računu državnih razhodkov in 
dohodkov, toda morajo se vknjiževati v breme »Obratne 
glavnice glavne državne blagajne — državne obveznosti 
iz prejšnjih let« in izkazati <v končnem računu za to ra
čunsko leto. 

2. Državne obveznosti iz prejšnjih let, ki ne izpol
njujejo pogojev iz prednjega odstavka, se smejo izpla-

» Čevati iz obratne glavnice, izkazane v poslednjem kon-
čsem računu državnih razhodkov in dohodkov. Odločbo o 
teb ОДТШд Ш# ш^в^ ^Јтш»'. 

28. kos. 

3. Izplačane obveznosti po proračunih za prejšnja 
leta, ki se niso mogle likvidirati v teh letih, je treba 
izkazati v končnem računu za prihodnje leto kot razhodek 
v breme obratne glavnice glavne državne blagajne. 

§ 9. 
Za ustanavljanje novih obveznosti proti členom 60. 

in 66. zakona o državnem računovodstvu so nakaïovalci t 
in računcdajniki odgovorni po členu 58. zakona o držav
nem računovodstvu in § 23. zakona o podaljšanju veljav
nosti odredb v dosedanjih finančnih zakonih in zakonih o 
proračunskih dvanajstinah. 

§ 10. 
Poštna hranilnica in njene podružnice so oproščene 

plačevanja obresti na vloge in vplačila po čekovnih ra
čunih glavne državne blagajne, finančnih direkcij in 
davčnih uprav, ti uradi pa plačevanja manipulacijskih 
in drugih stroškov za vplačila in za izvršena izplačila po 
svojih čekovnih računih. 

§ 11. 
1. Ne, izplača se mutevelijski delež na neposrednih 

pristojbinah od vakufskih nepremičnin na ozemlju prej
šnje Bosne in Hercegovine, ker je ta pravica s členom 
I. uvodne naredbe za kolkovni in pristojbinski zakon za 
Bosno in Hercegovino br. 39.148/11-1886 ukinjena/ 

2. Oprašča se dolg, ki ee vodi v tekočem računu mi
nistrstva za prehrano in obnovo države pri Narodni banki 
za denar v znesku Din 246.503-30, izdan kot brezobrestno 
posojilo Udrugi javnih činovnika v Zagrebu. 

3. Opraščajo se posojila z obrestmi vred, ki jih j© 
dala Gospodarska komisija za stvarno demobilizacijo v 
Ljubljani šolskim odborom, občinam, Glasbeni Matici, 
raznim ustanovam in skladom prejšnjih oblasti, katerih 
imovina je prešla pod upravo banovine. 

Znesek oproščenih posojil je izknjižiti'v breme do
hodkov od plena. 

Vsote, vplačane db dne, ko dobi ta zakon moč, se ne 
vračajo. 

Ostale ustanove, družbe in zadruge morajo vrniti 
posojila, ki so jih prejele od Gospodarske komisije, ob
enem z obrestmi po 4% v 10 letnih obrokih, računaje od 
dne, ko dobi ta zakon moč. 

Oproščeni so plačila vrednosti prejetega materiala 
iz plena: Kolo srbskih sestara,'dijaške kuhinje, družbe in 
ustanove za podpiranje sirot in otrok, obrtniške združb© 
in obrtniški esnafi, Udruženje ruskih izbeglica, kakor 
tudi vsi poljedelci, ki so se udeležili vojn za osvoboditev 
in zedinjenje leta 1912.; vendar se vplačane vsote od 
dne, ko dobi ta zakon moč, ne vračajo. 

Vsota treh tisoč dinarjev, določena v točki 3., § 1.» 
zakona o likvidaciji odstopljenega vojnega plena, se zvi
šuje na 5000 dinarjev; taki dolgovi se odpišejo, če se 
s potrdilom in izpričevali pristojnih oblastev ugotovi ne-
možnost izterjave zaradi siromaštva. 

4. Osebam, ki so dobile iz fonda sekvestriranih pc-̂  
sestev posojilo v denarju zaradi obnove posestva -.eli 
obratovalnic, se odpiše dolg 5000 dinarjev. Dolg ee od
piše t̂udi, če je po njem že izrečena sodna razsodba» 

Vsem ostalim dolžnikom se določa rok dveh let od 
dne, ko dobi ta zakon "moč, da plačajo dolg brez obresti' 
Po tem roku morajo plačati za dolg 4°/« obresti za vés 
čas od dne, ko je nastal. ' • 

Posojila, ki so se dala v denarju združbam za pf^. 
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Posojila,'ki so se dala osebam, ki jih. niso mogle in 
jih lie morejo plačati zaradi dokazanega siromaštva, se 
odpišejo. Odpišejo se na osnovi potrdila ali izpričevala 
pristojnih oblastev o siromašnosti dotičnih oseb. 

Vsi odpisi po tem paragrafu se izvrše v breme vsot, 
dobljenih od likvidiranih imovin in terjatev podanikov 
neprijateljskih držav, ki še niso izročene fondu za vojno 
Škodo. -, . 

Za one osebe, ki so svoje dolgove likvidirale in. pla
cale, odredbe tega paragrafa ne veljajo niti se ne morejo 
vplačan© vsote vrniti. 

II. del: Odredbe za poedina ministrstva. 
A. Ministrstvo za îinance. 

1. P o o b l a s t i t v e za m i n i s t r a za f i n a n c e 
i n o d r e d b e za r a č u n s k o s l u ž b o . 

.. -' § 1 2-
Minister za finance se pooblašča: 
1. da izda po zakonu o državnem računovodstvu 

'blagajniške zapise na podstavi proračunskih dohodkov. 
Vsota teh blagajniških zapisov, izdanih po členih 106. 
in 109. zakona o državnem računovodstvu, ne sme biti v 
prometu večja od Din 500,000.000-— z obrestmi vred, ki 
ne smejo biti večje od 7°/o. V to vsoto ne spadajo boni, 
izdani Narodni banki kraljevine Jugoslavije za podlogo 
za prejšnje predjeme državi po členu 4, prvem odstavku, 
pogodbe med državo in Narodno banko kraljevine Jugo-

f elavije, uzakonjene dne 17. junija 1931.; 
-' 2. da določa občasno vrednost državnim in po državi, 

zajamčenim obveznicam, če se naj po posebnih zakonih, 
uredbah ali pravilnikih te obveznice sprejemajo za var-
Sčino po borznem tečaju. v 

Določena vrednost teh obveznic ne sme biti večja 
od njih imenske vrednosti, ostane pa v veljavi za ves čas, 
dokler traja varščina, ob račun jena po tej vrednosti; 

3. da plača v breme proračunskih rezervnih kreditov 
ia iz obratne glavnice glavne državne blagajne "samo
upravnim telesom državno dotacijo za pokrivanje razhod-
kov,; ki jih povzročajo funkcije, prenesene od države na 
samoupravna telesa, kolikor so določene v njihovih pro
računih, odobrenih za to proračunsko léto; 

4. da sme izplačati iz obratne glavnice glavne držav-. 
ne blagajne Primorski, Zetski in Vrbaski banovini vsote, 
preliminirane z njih odobrenimi proračuni za leto 
193271983., kot državno subvencijo za kritje presežka 
tazhódkov nad dohodki; 

6., da sme vsa ona posojila in državne terjatve, za 
katere ugotovi državno pravobranilstvo po rednih zakon
skih dokumentih, da se ue dajo izterjati, izknjižiti v bre
me obratne glavnice glavne državne blagajne; toda o 
njih' J© Se nadalje voditi posebno evidenco in, če jih je 
taožno iztekati, je vlagati, izterjane,vsote v državno bla
gajno; -

6. da sme Izknjižiti v breme obratne glavnice glavne 
državne1 blagajne vsote,, ki .jih dolgiijejo poedina mini
strstva in njih.naprave' ministrstvu, za promet za kredi-
*iiàtìe;voznino za prejšnja leta in ministrstvu za šume in 
rudnike «a premog, izdan: iz državnih rudnikov v prej-
Sojia Ietta. Postopanje za to izkniiženje predpiše mini
ster za finance; 
. 7. da sme izpisati v breme obratne glavnice glavne 

• jjfräkvn^ .blagajne. fs& : nezamenjane avstro-ogrske ban-
i.fcažae toU rea . ^ Е о Ш е © JXghmJ^Ê&P-ŒOL. 

žnanice, ki so državna last in sé vodijo po blagajniških 
knjigah kot gotovina, se pa doslej niso izknjižile; 

8. da da ministru za gradbe na razpolago kredit 
15,000.000-—i dinarjev za dovršitev zgradbe narodnega 
predstavništva; 

9. da sme poleg dosedaj izdanih >6%nih obveznic 
za finančno likvidacijo odškodnin za begluška zemljišča 
v Bosni in Hercegovini« I. in II. emisije v skupnem 
imenskem znesku 350,000.000-— dinarjev zaradi popol
nega izplačila teh odškodnin izdati tudi še III, emisijo 
teh obveznic do najvišje imenske vsote 150,000.000-— di
narjev. Za te obveznice veljajo povsem odredbe zakona 
o finančni likvidaciji odškodnin za begluška^ zemljišča, 
prisojenih po zakonu o begluških zemljiščih v* Bosni in 
Hercegovini z dne 3. decembra 1928. z izpremembami 
in dopolnitvami z dne 9. avgusta in dne 19. novembra 
1930.; 

10. da sme izplačati na predlog ministra za polje
delstvo osrednjemu odboru vodnih zadrug v Novem Sadu 
akontacijo do vsote 9,000.000-— dinarjev za neporavnane 
zaostanke vodnih prispevkov iz leta 1930. in 1931. za 
zemljišča, ki so prišla pod agrarno reformo. 

Vplačila poplavnih prispevkov po odmeri iz let 1930. 
in 1931. sprejemajo davčne uprave kot izredni dohodek 
do poravnave akontirane vsote; 

11. da odloči sporazumno z ministrom za trgovino in 
industrijo in po dobljeni soglasnosti predsednika mini
strskega sveta: 

a) kdaj naj se predloži narodnemu predstavništvu 
v rešitev predlog zakona o obči carinski tarifi z uvoz
nimi in izvoznimi carinami, ki je bil uveden z odločbo 
ministrskega sveta C. br. 29.291 z dne 19. junija 1925., 
izdano po členu 71. zakona o proračunskih dvanajstinah 
z dne 31. marca 1925.» čigar veljavnost je podaljšana z 
odredbami finančnih zakonov za leta 1929./1930. (člen 1. 
zakona, o izpremembi člena 76. finančnega zakona za 
leto 1929./1930.), 1930./1931. (§ 55.) in 1931./1932. (§ 57.); 

b) kdaj naj se predlože narodnemu predstavništvu 
v naknadno odobritev odločbe, ki eo se izdale ig se bodo 
izdale po pooblastilih, navedenih v omenjenem predlogu 
zakona o obči carinski tarifi kakor tudi v njegovih poz
nejših izpremembah. 

2. O d r e d b e za d r ž a v n e m o n o p o l e . 
§ 13. 

Samostojni upravi državnih monopolov se dovoljuje, 
da sme izkazati v svojem končnem proračunu za to pro
računsko leto višji razhodek po proračunski partiji za po-
trošck na tobaku, če kredit za potrošek na tobaku za to 
ne bi zadoščal. 

3. O d r e d b e o d r ž a v n i h p o s e s t v i h . 
§ 14 

Minister za finance se pooblašča: 
1. da sme dati javno na prodaj državne nepremični

ne, M ne dajejo dohodka in se ne dajo ukoristiti za ks-
kršnokoliUdržavno potrebo ali ne prinašajo dohodka, so
razmernega z njih prometno vrednostjo; dalje nepremič
nine, katerih vzdrževanje je spojeno s stroški, ki niso v 
razmerju z dohodkom* in nepremičnine, ki so več let ne
pretrgoma posest drugih oseb in ee brezplačno ukori-
ščajo. . . . 

Za nepremičnine, katerih prometna vrednost je pod 
100.000-— dinarjev, izda končno odločbo o., prodaji mi
nister; za flnanoe, za, ue^eonjcnine, katerih, veednaei zna- -

!&&• 
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ša do 1,000.000-— dinarjev, izda odločbo ministrski svet 
na predlog ministra za finance, nad 1,000.000-— dinar
jev pa ministrski svet po predhodni soglasnosti finančnih 
odborov narodnega predstavništva. 

Prodaje državnih nepremičnin v vrednosti nad 
100.C0G*— dinarjev se vrše pojavni dražbi. Prodaja ne
premičnin ped to vrednostjo se lahko vrši tudi z direktno 
pogodbo (direktnim dogovorom), če je kupec samo
upravno telo, človekoljubno društvo ali ustanova, ki vrši 
posle javne koristi, ali 'če se dajo dcssči z direktno po
godbo ugodnejši uspehi ali če je izključena možnost jav
ne predaje (n. pr: nepremičnine, ki so dolgo vrsto let 
posest drugih oseb). Ob direktni prodaji je potrebna od
ločba ministrskega sveta na predlog ministra za fi/iance; 

2. da sme dovoliti izplačilo kupnine za nepremičnine, 
označene v prednjem odstavku, do največ 5 let v enakih 
polletnih obrokih, tako da se lastninska pravica prenese 
sele po popolnem izplačilu. .Minister za finance predpiše 
sporazumno s finančnima odboroma narodnega predstav
ništva uredbo, s katero se določijo način in postopanje 
za cenitev teh nepremičnin, ki se prodajajo z direktno 
pogodbo, kakor tudi drugi pogoji za odsvojitev teh držav
nih nepremičnin; 

3. da sme, če se pokaže potreba, da se izvestna držav
na nepremičnina zameni z drugo nepremičnino iste ali 
višje vrednosti v zasebni lasti ali lasti javnega telesa, 
odobravati take men je na predlog oblastva, za čigar po
trebo se menja vrši; . • . , 

4. da sme kljub členu 85. zakona o državnem računo
vodstvu odobravati zakupe manjših državnih posestev, 
in to do treh let, če enoletna zakupnina ne preseza vsote 
100.000'—dinarjev; _. '•, ' 

5. da sme po soglasnosti ministrskega sveta prepu
stiti poedina državna zemljišča za gradnjo sokolskih 
domov. 

§'.16. 
Vsi državni uradi in ustanove, ki upravljajo ne

premična državna .posestva, ki jim pa niso potrebna ce
loma ali* v pcedinih delih, morajo dati ta posestva ali/ 
njih dele na razpolago ministrstvu' za finance. 

4. O d r e d b e o d a v k i h , t a k s a h ' , t r o š a r i n i 
i n c a r i n a h . * 

§ 1 8 . ' 
1. Kotarske podporne zaklade šo v vsefo svojih ^pos

lih oproščene davkov in vseh ostalih državnih davščin. 
2. Neposredni davki, predpisani za državna zemljišča 

in zgradbe, se feknjižijo za ves čas do konca 1. 1932. 
C. Zakon o oprostitvi od državnih davščin glede pO' 

sojil samoupravnih te les .se mora tako ,ümeti, da so 
oproščena samoupravna'telesa plačila davkov in taks 
za posojila v državi, < ki jih. sklenejo z javnim podpiso
vanjem, ne pa tudi za posojila, ki jih sklenejo pri po-
edinih bankah. Vsa posojila brez razlike, ki j Ur skle
nejo samoupravna telesa v. inozemstvu,, so oproščena pla
čila davkov in taks. -, • - , - - • 

§ 17.':-: ' - v .•• 

*"!. Na podstavi reciprocitete se kljub veljavnim taks
ni*! predpisom ne pobira prenosna taksa glede nepre
mičnin rikiünskih državljanov, omenjenih' v ölenii i kon
vencije med našo kraljevino in kraljevino Rumunijö b 
režima Ћ^ТШЈЈШЋ imovin, če s© 'prenese lastninska 
pravica do teh necremičn^jjodjjs], na našo drŽavo, bodiäi 
na ]podaiukè naše.države^ ч-;' .'-' '.'•'-

2. Kljub cdredbam zakona o taksah se ne pobira 
taksa na račune, priznanice in druge listine, s katerimi 
izpričujejo naäa zastopništva v inczemst.vu. kredite,. po-'•' 
rabljene za njih nabave in potrebe, izvršene v ino
zemstvu. " 

3. Veljavnost zakrr.a o začasni oprostitvi delniške 
družbe aviatičnih delavnic Luj Brege cd plačila vseli 
taks, davkov.in taks za registracijo, kakor tudi od uvozne 
carine na sirovine, izdelane dele in vse potrebščine za 
izdelovanje aeroplanov z dne 20.' januarja 1930. se po
daljšuje do vštetega dne 31. marca 1933. 

4. Kljub veljavnim taksnim predpišem se ne pobirajo 
2K'°/one državne davščine kot l%ni davek na poslevni 
promet, l%>na pogodbena takra in 5/4%na priznanična 
taksa ob izplačilu faktur za dobavljene količine soli po 
pogodbi, sklenjeni dr.e 11. novembra 1930. med upravo 
div.avnih monopolov in državnim monopolom za,sol,; re
publike Poljske, ako tudi poslednja ne pobira svojih 
državnih davščin na blago naše monopolne uprave, spre
jeto po pogodbah, sklenjenih o kupoprodaji tobaka v 
listju istega leta. . 

5. Podjetje Edmond Boaje iz Anžera, ki mu je mi
nister za premet za vlado kraljevine Jugoslavije prepu
stil gradnjo prog B^hać—rKnin in Glogovci—Peć, je, opro
ščeno plauia državnih neposrednih davkov in-samo-, 
upravnih doklad, razen dolžnosti, da pridržuje, usluž-
benski davek svojim uslužbencem in delavcem; nadalje 
je oproščeno vseh državnih taks, s katerimi se umejo 
tudi takse za pogodbe, sklenjene z državo o tej gradnja 
in o poslih, ki se neposredno iz teh pogodb podajajo, 
kakor je oproščeno ludi državne, banovinske in občinske 
trošarine na vse frošarinske predmete, ki jih uporablja 
za pogon strojev in priprav,, potrebnih pri izvajanju ome
njene gradnje, razen avtomobilov, najsi uvozi te predmete 
neposredno iz inozemstva ali jih nabavi v državi, ne
posredno od pr.oizvodnikov. . . \ 

Omenjeno, podjetje je. oproščeno plačila uvozne ca
rino in ostalih davščin, kakor tudi postranskih*taks (žir 
govin^, pošlo valnine, tlakarhie), ki se pobirajo.pri.ca-, 

'rinarnicâh, in to za ves material, konstrukcije, kovinsko! 
dele, tračnice itd., za zakovice, vijake, barve; in'.' ostali 
potrošni material, ki gà uporablja za. izvršitev prevzeti^, 
del. Ta oprostitev od plačila uvoznih carin' se.ne' nar^šei" 
na material, stroje, priprave in orodje^ ki se da uporab
ljati za gradnjo železnic, ki se .pa'po episku, ki ga. se-, 
stavi ministrstvo, za promet in priobči podjetji! v inesećtf 
dni od razglasitve tega zakona' v ŠSlužbenin hb'vina^çj, 
izdelujejo v drŽavi in sé morejo mibavlti .jo/'paritetjiui 
cenah svetoynega trga in dobaviti vrokovih, ki ustrezajo1 

rokom, dogovorjenim zâ izvršitev del. ; . .• '.. '.,; ^ 
Nadalje je podjetje oproščeno cMin,'8kùpriega,dà^^. 

kakor tudi monopolne takse in postranskih .talis '.(aigfo-'-. 
vine, tlakarine, posïovâlninè) na bencin,'odnpsnò*p,ètro^. 
lej in rudninsko olje in', nafto, ki služijo za pogon iü,,m$-
zanje strojev in se uvozijo iz inozemstva za-gràdnjp;zéj, 
leznice Bihać—Knin in Glògovci—Peć.; Brav tako jè ^od-., 
jetje oproščeno monopolne taksô'na razstMiyà'ii ' jèiga-l-./il 
ne vrvice, ki se nabavljajo, v državi in služijo. za.; г а ^ :

:

:.:/ 
streljevanje kamena, pri gradbi omenjenih prog, kak<»u,if 

m 

tudi carine1 in, monopolne takse na razstreliva,. 'vzi|;âïri&•"&| 
vrvice in kapice, <Še se uvozijo iz ШзШа^а^ доЦ^ 
pogojih, ki so spredaj navedeni. ' ; '' •'';.,'.'.,.'.''", ',,.''^УЏ. 

Vsi stroji, aparati, železne kpnetr,uk'òiio,',i^iprav%^, 
orodje in ostali pribor, potreben za ШШЏч$теф.еш%Ш] 
del, so rx>gojuò' ^ r ^ ^ 
atomskih' taki, &:е&1ТШ-ЖШИ)х х ш ^ ј Ј ^ & Ј * 
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|> /' ko država prevzame železnice in dela, v inozemstvo ali 
Л-...; f© yeč ne dajo uporabljati. Pri pogojnem uvozu teh stro

jev, aparatov, železnih konstrukcij, priprav, orodja in 
• ;_;. 'ostalega pribora ne polaga podjetje nobene varščine niti 
УЈ se ti predmeti oznamenujejo. 

;]• _ 6- Evropska družba za hipotekami in bančni kredit 
,. iz Pariza, ki ji je minister za promet za vlado kraljevine 

/ 'V Jugoslavije prepustil gradnjo proge Veles—Prilep, je 
^ oproščena plačila državnih neposrednih davkov in saino-
Џ: upravnih' doklad, izvzemši dolžnost, da pridržuje usluž-
p , benski davek svojim uslužbencem in delavcem; nadalje 
m. . je oproščeno vseh državnih taks, s katerimi se umejo 
ЏЈ tudi takse za pogodbe, sklenjene z državo o tej gradnji 
;ï^' in o poslih, ki se iz teh pogodb neposredno podajajo, 
:'s|j kakor je oproščena tudi državne, banovinske in občinske 
V trošarine na vse trošarinske predmete, ki jih porablja 

; % za. pogon strojev in priprav, potrebnih pri izvajanju 
L. omenjene gradnje, razen avtomobilov, najsi uvozi te 
| : . predmete neposredno iz inozemstva ali jih nabavi v 
J;f, državi; neposredno od proizvodnikov. 
š| :. _ Omenjena družba je oproščena plačila uvozne carine 
ft>:, ih' ostalih davščin, kakor tudi postranskih taks (žigovine, 
Џ.•,. poslovalnine, tlakarine), (ki se pobirajo pri carinarnicah, 
^ 4 . in. to za ves material, konstrukcije, kovinske dele, trač-/ 
|0 iV n i c e itd., za zakovice,-vijake, barve in ostali potrošni 
|p t material, ki ga uporablja'za izvršitev prevzetih del. Ta 
W*x'\ oprostitev od plačila uvoznih carin se ne nanaša na 
^;,Г material, stroje, priprave in orodje, ki se da uporabljati 
:f|.;'; zagradbo železnic^ ki se pa po spisku, ki ga sestavi; 
'£'Џ^~ ministrstvo za promet in priobči družbi v mesecu dni od 

t dne razglasitve tega zakona v »Službenih nbvinahc, izde
lujejo v državi in se morejo nabaviti po paritetnih cenah 

.svetovnega trga in dobaviti v'tokovih, ki ustrezajo rolrom, 
: dogovorjenim za izvršitev del. 

,: ;-' .-• Nadalje je družba.oproščena carine,.skupnega,davka 
kakor tudi monopolne takse' in postranskih t&ksY-'fßigo*-
vine, tlakarine, pö'slövalhine) ria bencin,; odnosno petro
lej'-ih rudninsko, olje ter nafto, ki služijo' za pogon in 
mazanje strojev in še uvozijo iz inozemstva za gradnjo 
železnice Veles—Prilép. Prav tako je družba oproščena 
monopolne takse na razstreliva' in vžigalne vrvice, ki se 
nabavljajo v državi in služijo za razstreljevanje kamena 
pri gradnji omenjene proge, kakor tudi carine in mono
polne takse za razstreliva, vžigalne vrvice in kapice, če 
se «vozijo iz inozemstva ob spredaj navedenih pogojih. 
fi Vsi stroji, aparati, železne/konstrukcije, priprave, 

• ó/iiodj'e ife ostali pribor, potreben za izvajanje prevzetih 
del, so pogojno oproščeni uvozne carine in ostalih po
stranskih .t&ks,.ce se v/šestih mesecih' od dne, ko pre-

- vzame.država'železnico in delo, vrnejo v inozemstvo1 ali 
. ce se ne dajo več uporabljati. Ob pogojnem uvozu vseh 

strojev, (aparatov, železnih konstrukcij, priprav, orodja 
, in. ostalega pribora ne polaga družba nobene varščine 
- »iti se.ti rpredmeti ne oznamenjajo. . • 
•• :'V;, 7. Železniški material za tirnice in Vozila,: ki se na-
' bavljajo v P,Ol§ski po kompenzacijskih-pogodbah o», račun 
'Monopolne režije, so opf oščeni. plačila, carine ia- vseli 

СагДцвМп. stroškov.'*, .; 

"• T^i^^'1^• , B. Ministrstvo pr&vda. - 'У ' Г ; . ' 

џи;'-'^-'?1 ' ; Ž V § > • л ' Г ,,' . . ;•::.;:''•• • 
rj'^ì MiiÛsîét: za finance se pooblašča,:-'da/izplačuje po 
l -i^Pfl^edu ; ministrstva: pravde v-mesečnih .obrokih-biro 
'V^&^laVnim duhovnikom, kolikor so jo doslej preje

mal i ; v; Drinski,. Zetski, Dunavski, MoravskHö Vardarski 
»УШ m; Јздгд.imamom, kolikor so jo. doslej; prejemali. 

in sicer biro pravoslavnim duhovnikom v skupni vsoti 
dinarjev 13,200.000-— na leto, biro imamom pa v skupni' 
vsoti dinarjev 2,100.000-— na leto. To biro za prve in za 
druge daje v globalnem znesku in v mesečnih obrokih 
minister pravde na razpolago svetemu arhierejskemu 
sinodu srbske pravoslavne cerkve, odnosno vakufska-
mearifski direkciji v Skoplju. 

V mejah teh skupnih vsot odrejajo pristojna verska 
oblastva velikost bire vsake parohije in vsakega džema-
ta po obremenitvi davčnih poglavij za leto 1931. Če obre
menitve ni, velja za to leto obremenitev za leto 1930. 

Duhovniška bira, vplačana V navedenih skupnih 
vsotah za parohijsko duhpvništvo v teh banovinah po 
členu 6. zakona o ureditvi duhovniškega stanja tudi po 
muslimanih, služi za kritje izplačil, ki se vrše po prvem 
odstavku tega paragrafa. / 

Dosedanji znesek Din 1-—, določen s členom 6. zako
na o ureditvi duhovniškega stanja iz leta 1882., se zvišuje 
na Din 6-—. . • , , . . . : 

Prav tako se izplačuje po razporedu ministra pravde 
parohijska naklada in prispevek srbsko-pravoslavapr. 
cerkvenih fondov v skupni vsoti Din 2,040,000-^- na leto 
v mesečnih obrokih za plače pravoslavnega duhpvništva 
gornjekarlovške eparhije., To,vsoto da minister pravde, 
v globalnem znesku in v mesečnih obrokih na razpolago 
svetemu arhierejskemu sinodu srbske pravoslavne cerkve. 

• V mejah te ! skupne vsote-odreja sveti aihierejski 
sinod izplačevanje plač tega-duîovniZtva. ... 

Vplačana parohijalna naklada i i in 4-— po oralu in 
prispevek fondov po Členu ,13.. uredbe o ureditvi cejkve-
nošolskih in fundacipnalnih delov ,srbske metropolije v 
Sremskih Karlovcih z dne 10. avgusta 1868. v tej skupni 
vsoti služi za kritje izplačil, ki se vrše po petem odstav
ku tega paragrafa. 
_ , ' Minister pravde izda ,spoj-azumno % ministrom za 

finaüce natančnejša •navèdiìà 'Љizvr&vatìjé\ teh ođredb. 

" : л ' : . v ' ' § 1 9 ; . : / , ; ; , ; i ' '•:,;•.; : ' : :•' 

Stalna letna državna podpora: sr/bâkï pravoslavni 
, cerkvi,' ki je odobrena v proračunu razhodkov'>minÏ3tr-

stva pravde in ministrstva za p ros veto, sé> izplfičuje v 
tromesečnih obrokih naprej svetemu arhierejskemu 
sinodu ' srbske pravoslavne cerkve. ' 

§20; 

1. Kotarsko sodišče v Osijeku,, dolenje' mesto, зе 
ukinja in prestane poslovati z. dnem 31. maja 1932. 

Istega dne pride dosedanje področje kotarskega sodi
šča v Osijeku, dolenje "mesto, pod" pristojnost kotarskega 

, sodišča v Osijeku, gorenje mesto, ki se /zove od tega dne 
kotarsko sodišče v Osijeku. ч 

Minister pravde se-pooblašča, da izda'.uredbo o na
činu likvidacije kotarskega sodišča v'Osijeku, dolenja 
mesto, in o prenosu poslov tega kotarskega sodišča na 
kotarsko sodišče v^.-Òaijeku^i-gorenje'taestoì.-/ 

>• 2. Pristojnost ; kotarskega sodišča. v Ludbre^u 'za 
upravni občini KoprivniškiJvanec in Djelekovac, kporiv-
niškega' sreza, prestane-veljati Л dnem' Bh ' maja 1932. 
Izza tega /dne velja pristojnost kotarskega sodišča v 
Koprivnici tudi za te.občine. •.;;'••> ;•. .-.,-

Minister pravde se pooblašča, da izdà uredbo oprt«- ' 
nosu poslov od kotarskega: sodišča v: JDuàb'reçu ; na kotar
sko sodišče v Koprivnici, kolikor Seunašašajo ti posli;a* 
ömenjeni občini; .->•••.- •[•,,• .<"... .-.., -
1 / 3..Občini .JRaJčička in: Ösojska,-debaTskega sreza»'» 
ЏФ** ^Ш\^^^Ш1џ^.Ј^ут^^^& sodi% v 

• * ч 
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Ohridu, galički upravni srez pa se izloča iz krajevne 
pristojnosti prvostopnega sodišča v Tetovu m se izločeni 
področji prenašata v krajevno pristojnost prvostopnega 
sodišča v Kičevu. 

Minister pravde se pooblašča, da določi z uredbo dan, 
ko se izvede ta prenos pristojnosti in da predpiše vse, 
česar treba za izvršitev te odredbe. 

C. Ministrstvo za prosveto. 
§ 21. 

Klinične bolnice, ki spadajo pod pristojnost ministra 
za prosveto, smejo porabljati dohodke od pobranih bol
niških stroškov za svoje vzdrževanje. 

§ 2 2 . 
1. Ministrski svet se pooblašča, da sme dne 1. julija 

tekočega leta na predlog ministra za prosveto zapreti 
izvestno število gimnazij, učiteljišč, realnih gimnazij in 
klasičnih oddelkov na realnih gimnazijah kakor tudi, da 
sme skrčiti izvestno število popolnih srednjih šol v ne
popolne, in to po proračunski možnosti. 

2. Direktorji onih popolnih srednjih šol, ki se skrčijo 
na nepopolne, ostanejo še nadalje na «svojih položajih, 
dokler se postopno ne premeste za direktorje popolnih 
srednjih šol ali se jim ne dajo drugi položaji ali se ne 
upokoje. 

3. Državna poslopja in ostale nepremičnine srednjih 
in srednjih strokovnih šol, ki se ukinejo, se dajo s celo
kupno svojo opremo ministru za prosveto na razpolago. 

4. Učiteljsko, tehniško, administrativno in ostalo 
osebje na srednjih in srednjih strokovnih šolah, ki se 
ukinejo, lahko minister za prosveto obdrži v državni 
službi, upokoji ali odpusti po proračunski možnosti in 
potrebah službe. 

§ 2 3 . 
Učitelji osnovnih, meščanskih, srednjih in srednjih 

strokovnih šol se ne smejo pošiljati na delo zunaj šole, 
razen v ministrstvo za prosveto, ministrstvo za telesno 
vzgojo naroda in banske uprave. Oni, ki se zateko dne 
30. junija tega leta zunaj šole, za katero imajo kvalifika
cijo, morajo biti vrnjeni na svoje redne dolžnosti, izvzem-
ši one, ki so v službi pri ministrstvu za prosveto, mini
strstvu za telesno vzgojo naroda aH pri banskih upravah. 

§ 24. . * 
I. V zakonu o srednjih šolah* se dodajajo in izpre-

minjajo ti-le odstavki, in sicer: 
Poslednji odstavek § 8. se ukinja in se nadomešča 

z novim, ki se glasi: 
»Število oddelkov na popolnih in nepopolnih gimna

zijah po razredih odredi minister za prosveto.< 
V § 7. se dodaja nov odstavek, ki se glasi: 
>Na sedanjih srednjih in srednjih strokovnih šolah 

določi najvišje in najnižje število učencev po oddelkih 
in številčno razmerje učencev in učenk v poedinih raz
redih mešanih šol minister za prosveto.< ^ 

§ 16. se izpreminja in se glasi: 
>Direktor}i in učitelji samoupravnih in priznanih 

privatnih verskih srednjih šol morajo imeti isto kvali
fikacijo, kakor direktorji in učitelji državnih sred
njih šol. 

Samoupravne šole eo lahko popolne in nepopolne: 
popolne z 8 razredi in nepopolne s 4 nižjimi razredi ali 
s 4 višjimi razredi. Biti morajo glede učiteljev in uprave 
popolnoma ločene od državnih srednjih šol v istem kraju. 

• >tJradnl liete I t 3)98/88 iz L 1929, 

Šolski odbor ali uprava samoupravnih šol se mora 
obračati na ministrstvo,za prosveto, da postavi v breme 
njih proračunov direktorja in potrebno število učiteljev 
po strokah. Minister za prosveto postavlja direktorje in 
učitelje za te šole s plačami in vsemi prejemki, ki bi 
jih imeli na državnih šolah, če so upokojenci, ne dobi
vajo pokojnine niti doklad, ki se dajejo s pokojnino. 
Minister lahko prekliče pristanek na prejšnji izbor; v 
tem primeru ga mora samoupravno telo takoj odstraniti 
od dolžnosti. 

Direktorjem se leta službe, ki jjli prebijejo na samo
upravnih šolah, štejejo, če se vrnejo v državno službo 
ali če se upokoje, kakor da so jih prebili na državnih 
srednjih šolah, ako so bili prej direktorji ali profesorji 
državnih srednjih šol. Čas, ki so ga prebili učitelji na 
samoupravnih srednjih šolah, se smatra, če vstopijo po
zneje ali se vrnejo v državno učiteljsko službo, za pre
bitega v državni službi. Direktorji in učitelji na samo
upravnih šolah napredujejo, kakor direktorji in učitelji 
na državnih šolah. • • ' • 

Učitelji, ki se zateko na samoupravnih srednjih 
šolah, se razrešijo dne 30. junija 1932., nova postavitev 
za prihodnje šolsko leto se pa izvrši po odredbah tega 
zakona.« 

V drugem odstavku § 17. se dodajajo besede: 
»izvzemši internate, kjer 'so državni gojenci«. 

V § 51. se dodaja nov odstavek: 
»Učenci V., VI. in VII. razreda smejo opravljati po

pravni izpit samo iz enega učnega predmeta ob pred
pisanem času.« 

' II. V zakonu oučiteljiščih* se izpreminja to-ler • 
V vselv členih zakona o učiteljiščih se nadomeščate 

besedi »oblast« ali »oblastni« z besedama: »banovina« 
in »banovinski«, beseda »tromesečje« pa z besëdoî 
»polletje«. • ' . • • ' ' 

šolsko leto se začne dne 5. septembra z vpisovanjem , 
učencev in se konča dne 4. septembra prihodnjega leta. 

Od dne 24. avgusta do dne 4. septembra se morajo 
opraviti vsi izpiti. 

Predavanja se začno takoj po vpisovanju, najdalj pa 
dne 10. septembra. 

Polletja se začno in končajo ob istem času, kakor 
na srednjih šolah. 

Za učence V. razreda učiteljišča veljajo glede konca 
predavanj, rokov za opravljanje popravnih izpitov in 
učiteljskega diplomskega izpita odredbe zakona o sred
njih šolah, ki veljajo-'za učence VIII. razreda. 

Učenci vseh razredov smejo opravljati popravni.izpit 
samo iz enega učnega predmeta ali iz dveh veščin, dru
gače ponavljajo razred. 

У § 33. se ukinjata tretji in četrti odstavek, in ee 
nadomeščata z novima, ki se glasita: 

»0 številu učencev in učenk, ki se sprejmö v I. razr, 
red, odloča minister za prosveto. 

Minister za prosveto lahko dopusti najdalj do konca 
septembra naknadno vpisovanje v II., III., IV. in V.. 
razred kakor tudi vpisovanje v "i, razred onim učencenv 
ki so se pravočasno prijavili za sprejem na učiteljišče 
in so opravili sprejemni izpit, toda so bjli kot nadštevilni 
zavrnjeni.« 

V § 34. se ukinja drugi odstavek in se dodaja: 
»Sprejemnim tepitom na privatnih učiteljiščih pr i 

sostvuje odposlanec ministra za prosveto ob gtroSklh'f. 
šole, na kateri se izpit opravlja.« 

* aUradni list« š t 414/103 iz 1. 1929s '"' " "" ",l 
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V § 52. se za tretjim odstavkom dodaja nov odsta
vek, ki se glasi: 

, >Za direktorje na učiteljiščih se smejo postaviti tudi 
one osebe, ki izpolnjujejo pogoje za direktorsko zvanje 
na popolnih srednjih šolah.« 

V § 59. se dodaja: 
»Učitelji vadnic uživajo vse pravice in prejemke uči

teljev narodnih šol.« 
Odredbe §§ 27., 28., 29., 32., 33., 42. in 75., kakor 

tudi vseh drugih členov v zakonu o učiteljiščih, kolikor 
nasprotujejo tem izpremembam, se razveljavljajo. 

Društva učencev se odobrujejo po odredbah zakona 
o srednjih šplah. 

III. Materialno vzdrževanje meščanskih šol, breme 
upravnih stroškov in služabništva se sme prenesti po 
§ 65. zakona p meščanskih čolah* izza dne 1. aprila 1932. 
na. banovine in občine. 

V § 44. se dodaja nov odstavek, ki se glasi: 
>Za učitelja na meščanski šoli se sme postaviti tudi, 

kdor je opravil diplomski izpit na filozofski fakulteti 
univerze. 

Učitelji meščanskih šol, ki so diplomirali na filozof
ski fakulteti, smejo po dveletni službi na meščanskih 
šolali opravljati profesorski izpit.« 

§ 25. 
. 1.'Stalni sreski šolski nadzorniki kakor tudi vršilci 

dolžnosti teh zvanj dobivajo, kolikor se postavljajo izmed 
učiteljev meščanskih ali osnovnih šol, svoje prejemke iz 

. kredita, ki je določen za izplačevanje prejemkov teh 
*• učiteljev v poglavju osnovnega šolstva pri dotičnih ban

skih upravah. Specialno doklado po odstavku (2) § 293. 
zagona o uradnikih z dne 31. marca 1931. prejemajo iz 
kredita, ki je določen za izplačevanje specialne doklade 
v poglavju ministrstva za prosveto. Kolikor bi se postav
ljali ti nadzorniki izmed učiteljev srednjih šol in učite
ljišč, obremenjajo njih prejemki ustrezne partije pro
računa za srednje šolstvo. 

- 2. Kljub členoma 1. in 2. uredbe št. 84.600 z dne 
12. decembra 1931. se izplačujejo sreskim šolskim nad
zornikom povprečno ' potni stroški in dnevnice za dva 
redna pregleda šol po § 117., točki 2., zakona o osnovnih 
šolah na podstavi odločbe P. br. 24.377/1930 in 31.884/1930. 

j Povprečnina znaša za dva letna pregleda po teren
skih razmerah in številu šol in oddelkov po 8.000-—, 
6.000'— ali, 4.000'— dinarjev v mejah kreditov, odobre
nih s proračunom po odločbi ministra za prosveto. Ta 

i kredit se ne more zvišati. 
§26. 

Tri državna osrednja narodna gledališča v Beogradu, 
Zagrebu in Ljubljani imajo državno subvencijo za kritje 
osebnih izdatkov in izdatkov za zavarovanje zgradb, in 

'inventarja, preliminiranih v državnem proračunu; vsi 
ostali izdatki: honorarji, režijski stroški in ostali mate
rialni izdatki pa obremenjajo celokupni dohodek teh 
gledališč po specialnih proračunih, ki jih odobruje mini
ster za prosveto sporazumno z ministrom za finance. 

Stiri oblastna narodna gledališča s sedežem eno v 
Skoplju, eno y Sarajevu, eno v Novem Sadu in Osijeku 
(skupno) in eno v Mariboru se vzdržujejo s svojimi 
dohodki in subvencijo, po proračunu, ki ga odobruje 
minister za prosvéto. 

To velja tudi za banovinska gledališča'; njih' pro-
^ftm dohodkov јд razhodkov odobruje pristipjni ban. 

* >Službeni Ustj.št. 651/83 iz L 1931, 
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Vsa omenjena gledališča so oproščena plačevanja 
takse iz tar. št. 99 a, točke 1., zakona o taksah. 

§ 27. 
1. Minister za prosveto se pooblašča, da sme uvesti 

pobiranje vstopnine za muzeje; dohodki od teh vstopnin 
služijo za kritje razhodkov muzejev po pravilniku, k! ga 
izda minister za prosveto sporazumno z ministrom za 
finance. 

2. Za osrednji pokojninski sklad gledaliških članov 
se pobira na vse vstopnice, in sicer: 

a) za gledališča in Umetniške koncerte in prireditve 
in vobče za vse vstopnice v umetniških ustanovah od 
vsakega sedeža po Din 0-50 do Din 5-—; 

b) na brezplačne vstopnice v navedenih ustanovah 
po Din 3'—. 

Minister za prosveto se pooblašča, da predpiše spo
razumno z ministrom za finance pravilnik o načinu pla
čila teh taks, predaje' vplačanih vsot upravi osrednjega 
pokojninskega sklada in o kontroli nad tem skladom. 

§ 28. 

Državna tiskarna na Cetinju se prepušča Zetski' 
banovini na Cetinju v last in upravo. Proračun te tiskar
ne za leto 1932./1933. odobri po predlogu bana minister 
za finance sporazumno z ministrom za prosveto. 

_ Vse obremenitve po tekočem računu, ki jih knjiži 
ministrstvo za finance v breme te tiskarne, se morajo 
izknjiževati v breme obratne glavnice glavne državne 
blagajne. 

§ 29. . 
Minister za prosveto se pooblašča, da sme na račuri 

kreditov, določenih s proračunom za osebne razhodke za 
stalno osebje, postavljali pogodbene uslužbence in driev-
mčarje, toda tako, da še s temi postavitvami ne prestopi 
število m vrsta določenih zvanj niti-znesek ustreznih 
proračunskih prejemkov in kreditov. 

§30.. ' 
Krediti za osebne razhodke ministrstva za prosveto 

v poglavju XL. »Univerze«, partija 213 do vštete 215, se' 
znižujejo za 10%. 

Minister za prosveto se pooblašča, da.kljub odred
bam zakona o. univerzah z dne 2. junija 1930. ugotovi 
številčno stanje učnega osebja po višini razpoložljivih 
kreditov in po izvedeni znižbi v smislu predhodneaa 
odstavka, radi česar izvrši potrebne upokojitve aìi 
odpuste. 

č. Ministrstvo za zunanje posle. 
§31. 

Prejemki državnih uslužbencev, pogodbenih uradni
kov in dnevničarjev pri naših zastopništvih v inozemstvu 
se «plačujejo po predlogu ministra za zunanje posle z 
dne 25, junija 1931., P. br. 9591, soglasnosti ministra za 
finance z dne 21. julija 1931., št. 43.356/1 in odobritvi 
predsednika ministrskega sveta z dne 13. septembra 1931 
št. 3580 in po odbitku znižbe p'o uredbi o znižanju oseb
ne dragmjske doklade z dne 19. septembra 1931., gtev. 
66.300/1 m po zakonu o znižanju prejemkov z dne 20 sep
tembra 1931.; pri obračunu, dviganju in knjiženju dolar
jev se mora uporabiti stalni tečaj 56-40 dinarjev za 
1-— dolar namesto vsakomesečnega državnega obračun* 
skega tečaja. Pri obracunjanjü prejemkov se zaokroži do 
50 centov, navzdol na nižjiž nad 50 centov na višji prihod-
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nji dolar. To zaokrožanje se uporablja tuđi pri obračunu 
ođpravniške doklade. 

Izplačevanje po prejšnjem odstavku se vrši s pri
držkom, da se sme višina skupuih prejemkov v dolarjih 
iz tabelarnega pregleda na predlog ministra za zunanje 
posle v soglasnosti z ministrom za finance in po odobri
tvi/ninistrskega sveta izpreminjati in odrejati v mejah 
kreditov, odobrenih s proračunom, po razmerah v po-
edmih državah. 

§ 32. 

1. Kljub odstavku (») § 30. zakona o uradnikih z dne 
31. marca 1931. velja tole: ' 

a) Državni uslužbenci ministrstva za zunanje posle, 
ki se premeste iz ministrstva k zastopništvom v .inozem
stvo, dobivajo prejemke v dinarjih do dne, ko se javijo, 
odnosno ko prevzamejo dolžnosti pri zastopništvu, od 
tega dne dalje pa v dolarjih po prednji odredbi tega 
zakona. 

b) Državni uslužbenci, ki se premeste od zastop
ništev k ministrstvu za notranje posle, dobivajo prejem
ke v dolarjih po prednji odredbi tega zakona do dne 
razrešitve, odnosno predaje dolžnosti, od tega dne dalje 
pa v, dinar jih, kakor ostali uslužbenci pri ministrstvu. 

To velja tudi. ob uporabi § 18. zakona o ureditvi 
ministrstva za zunanje posle in diplomatskih ter konzu
larnih zastopništev kraljevine Jugoslavije v inozemstvu. 

.. c) Državni-uslužbenci, ki se premeste od zastop
ništva v eni državi'k. zastopništvu v drugi državi,, dobi
vajo prejemke države, iz katere so premeščeni, do dne 
razrešitve, odnosno predaje dolžnosti, Če je znesek dolar
ja za to državo iz prednje odredbe tèga zakona ènak ali 
višji, od zneska dolarja za državo, v katero je premeščen. 
Če. pa je znesek dolarja iz prednje odredbe tega zakona 
za državo, v katero so premeščeni, višji, dobivajo pre
jemke, določene za to državo, od dne, ko.se javijo, odnos
no prevzamejo dolžnosti v kraju, kamor so premeščeni. 

: 2. Odredbe prvega odstavka tega paragrafa veljajo 
analogno tudi otì uporabi: §§80. in 101. zakona o urad-. 
nikih z dne 31. marca 1931., § 28-, poslednjega odstavka, 
in § 43. zakona o ureditvi ministrstva za zunanje posle 
in diplomatskih ter • konzularnih zastopništev kraljevine 
Jugoslavije v inozemstvu in § 21. zakona o podaljšanju 
veljavno&ti odredb v dosedanjih finančnih zakonih in 
zakonih o proračunskih dvanajstinah z dne 31. julija 1929., 
če se odreja diplomatsko-konzularni uradnik iz ministr
stva ali iz drugega zastopništva za odpravnika , poslov. 

3. Kljub prvemu stavku § 101.; zakona o uradnikih 
se smejo uradniki ministrstva za zunauje posle in diplo-
matsko-konzularnih zastopništev v inozemstvu po soglas
nosti predsednika ministrskega ' sveta in po potrebi 
službe dajati- na razpoloženje; toda. V tém- položaju ti 
uradniki ne morejo ostati dalj ko tri mesece» - v 

Л V-./ ••- , • '§'33. . •'••,:;•• ••••"• '.' Л-
i v. 1. Kredit za. izredne stroške^ dostojno zastopanje 

državnih koristi in-za zaupne namene se тогД smatrati, 
da. je; v dinarjih i;000.000-—,; v švicarskih: frankih pa-
1,088.1'60—. Specialni zaupni kredit se mora smatrati* 
d$ jet v dinarjih. 10ј300.000—, v šviearskih (frankih pa 
2,50(HO(tór—r ':'.. V:- '.;< <' .:'•'.' ". ' :-

.2- Krediti, odobrenima materialne razhodke zasfop-
niš?feev, ¥ inozemstvu, se лпрг a jo smatrati, da. BO V" švicaji' 
skih frajđ^bv denarna, vrsta izplačila, in PbraČunjanje;pa 
se- yrgiypt), jobračunskemrteSaju^ 4ci ga določa minister za: 
finance зрфаЈфтпо zr ministrom za zunanje posle'glede 
na posebne razmere v vsaM poedmi državti ! . . i 

3. Podpore in priznanja prosvetnim in narodnim 
delavcem, ki so odobrene v proračunu ministrstva za 
zunanje posle, odreja minister za zunanje posle spora
zumno z ministrom za prosveto po predhodni soglasnosti 
predsednika ministrskega sveta. 

D. Ministrstvo za notranje posle. 

• § ' 3 4 .. : ; , ' . ' ' , , . '•' 

Minister za notranje posle se pooblašča-.: 
1. da srne v proračunskem letu postavljati v breme r 

kreditov, določenih za uradnike višjih položajnih) skupin, 
uradnike nižjih položajnih skupin in obratno v mejah •> 
odobrenih kreditov; 

2. da sme po potrebi zviševati, z virementom vse 
osebne in materialne razhodke svojega proračuna iz par- '.' 
tije za uvedbo zakona o notranji upravi, zakona o ban
ski upravi in zakona o policijskih izvršilnih uslužbencih. 

E. Ministrstvo za vojsko in mornarico. 

§ 3 5 . . , = • • . . • ' • ' • ' 

Minister za vojsko in mornarico se pooblašča: 
1. da sme oddati ministrstvu za finance vse vojski'' 

nepotrebne vojaške zgradbe, zemljišča- in material na 
svobodno razpolago; • 

2. da sme vlagati. vse dohodke od državnih zgradb 
in zemljišč, oddanih v zakup častnikom,'podčastnikom,. 
uradnikom, uslužbencem, strokovnim delavcem in obrt: 
nikom pri vojski in mornarici, v blagajno ministrstva ža . 
vojsko in mornarico ter tako osnovati fond, ki se bo 
uporabljal za zidanje in popravila stanovanjskih zgradb 
za Častnike, podčastnike, uradnike, uslužbence, strokPvile 
delavce in obrtnike pri vojski in mornarici,' kjer jè' tò 
potrebno; • : . - • . < • • • 

3. da vlaga izkupiček za prodane izknjižehe àvtô* 
mobile, avtomobilske dele in nerabne avtomobilske'sesta* 
'vine kakor tudi zneske, vplačane po raznih osebah za 
uničene dele avtomobilov, v blagajno' reriićmtno-komor-'•" 
skega fonda za obnavljanje avtomobilskega parkaysklad-. 
no s členom .242., točko 2., zakona o uštfoju 'vojske in-
mornarice. • ' , • •' '."•'• '.' v.; "'••'• 

Ministrstvo za vojsko in mornarico mora ' ' i zdatka 
zahtevo ministrstva za finance, ministrstva za' 'sume' in ; 
rudnike, ministrstva pravde ih üpräve đržavnili mbn!o-'':..t 

polov brezplačno iz svojih skladišč ža ffnahcrib 'kòntfòipV '; 
čuvaje državnih- gozdov, paznike sodnih 1еШ&о%'кЦ&Р'{ 
nike v kazenskih zavodih in čuvaje monopolnih zđložtŠč •'" 
in založišč nepredelanih tobakov neprikorno orožje, orož* 
nò op'rétoorin strelivo,. . , . , - . . , . , . . ;.-.;.... -,••>;. 
' Ministrstvo, za vojsko, in; mornarico, trpi brez zantèv,^^ 
povračila vse -izdatke v. sanitetni, ..ye.teriuarni,Ц, artijjé- ;V4'-
rijski široki za, orožništvam ga: .opremlja. iz svojih,>Ma--; ; 
dišč z vsemi' potrebščinami -v. Цћ ;s$rokah,; -'.;.•,.';,.'• i h J , ; 

, : , : . ' - • - • ' . • / • • g ' š r / '.:*•:••'" "••• :•'-' •*•'••'•"•>^™.-, 

Minister : za f inance,:še, pooblašča, da da-. mjjiisirn. Џ >,. 
vojsko,in mornarico'iia-razp'Qjägp:, . . „ • ' . , y .-

;. Ï, obratno glavnico öin lD,00p.0ÖÖ---;,za nabavo јд;.o^ 
izdelavo kpmpiettiüi ј ^ б Ц д , ppr,em #а rezervno,.'$Š$3ft)*Ш 
nike' i i za obveznik^' ја^абкЉ çdinjp.. „' • - ,',<ј • </ ''•; '•'• < ' '<>'•wJt?W 

••• Oprema se prodaja .dotičnim, pò na^âyn i , , ç^^^p . f^ ' ^ J 
kakršnegakoli državnega zasJLužka. ..' ' . . . . ' , ' . , ;", . . Ш 

!" "" ïa;1ftèdi£ ame' toónsttfe, rnimeter>a. Vòjsk^ЏМШфШ 
inärlieo jìò 'iorožnpsti feakjaì in trikrat; tpda ta 1аетМг4Ш 

• ' ...'JA .: '::i ;/•'.•••-'- :A.::':A iàociiir-iu- * '• 

Ш 
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mora Vrniti, odnosno izročiti glavni državni blagajni v 
tem proračunskem letu; 

2. posojilo do 15,000.000-— dinarjev za plačevanje 
dela in nabavo sirovih tvarin za izdelovanje proizvodov, 
določenih za proizvodnjo v tvornicah zavoda'»Obilićevo«; 
toda to posojilo.se mora vrniti glavni državni blagajni 
konec tega proračunskega leta. 

§ 38. 
Kljub členu 71. zakona o državnem računovodstvu 

je dopustno virementiranje med vsemi partijami, odobre
nimi za materialne razhodke proračuna ministrstva za 
vojsko in mornarico. Viremente odobruje minister za 
finance na predlog ministra za vojsko in mornarico. 

' F. Ministrstvo za građbc. ' 
, § 39. ; . ' - . . ' 

Minister za gradbe se pooblašča: 
1. da sme postavljati na račun kreditov, določenih s 

proračunom za osebne razhodke za stalno osebje, pogod
bene .uradnike in dnevničarje; toda število.-in vrsta dolo
čenih zvanj kakor tudi znesek ustreznih proračunskih. 
prejemkov in kreditov, se s temi postavitvami ne sme 

' prekoračiti; . ,- . . ' . . . . . 
. 2. da sme prepustiti òne tipične železne, konstrukcij e 

(z odprtino 10 do 25,m), dobljene na račun, reparacij iz 
Nemčije, ki so s prejšnjimi rešitvami bile ^porazdeljene, 
med samoupravna, telesa in občine^ pa jih ;télësa ik.obči
ne iz kateregakoli razloga do določenega roka niso. uko-
rištile, brezplačno -1- po .odobritvi,ministrskega sveta — 
bansltim in občinskim upravam za . gradnjo mostov na 
njih cestah, toda s pogojem, da izvrše ob svojih stroških 
podzidje, prenos konstrukcije iz skladišča na stavbišče, 
montažo, pleskanje in cestišče. -

' • . : • ' •••••• ; M l ; . : i - ; ' •:;•"<:- .•}»•-,,: p . / - r • > £ , ' * . ; ; . ; > . ; ' , . • , 

.1 •,•';• ..-.j^ffinistrstve^'ža'prleliiiotj 'к'ч i;.'<;•; '-'.:<У.У 

' ' '-• • - .••; ' • ' § 4 0 . ••'• ' ; ' ™^'';-'"r '::/!'y'-

Minister za promet se pooblašča: ; 

'', ,1. da sme postavljati ria račun kreditov, "prelimihi-
ratiih s proračunom za posebne1 razhodke za stalno 
osebje; pogodbene uslužbence in dnevničarjej toda s, temi 
postavitvami se ne-sme prekoračiti Število iö vrsta'dolor 
Čeiiih zvanj ' kakor tuđi ne žnosek ustreznih proraČuh-
skih prejemkov in ŠreditoV;'" " ' ; • л' 

- 2 / da odobri up'ravi dfŽaVhih železnic, .da .srae 
izkazati ,Jv svojih koačnifr računih za-; letö ÏOÔ1./Î932.? 

1932./1Ô33.: Ш-1933./1934. razhodke zä likvidacijo obvež-
nosti'proti ministrstvu za.finance za železniški material, 
nabavljen iz Poljske na.račun terjatev uprave, držaVrdb; 
mohötJölöv rpò odločbah'' ministrskega' sveita: ОУТУ. or. 
94.1Ö8/2&Z dne 30.: јШагја' 1929^ G. D. biv 1Ö6.23Ö/29 
z dlie 3. januarja 19304®.'D. br. 28.164/30'tfQ&ÏÏ7>'vapri-: 

la 1930., P. M S: ШМШ dné 12; avgusta l & i ; in'-P'iii'SJ 
br.4 # 1 8 г dné'31. oktobraiÔ31.? in sè'niòra|ò i,z#azati_ti' 
ražhodki v konëîjih računih posebej! kot'razhodki' po't'ej;' 
pooblastitvi; •'' •• ' "• •:• •'••;•• ' ;'; ••'.'•'••'/ \':^'1 ' ;•; > : : ' : 

' 3 ' . da plača iz' dohodkov .ministrstva; zä promet'pò 
novih :sporazumih,'ki'.afe sklenejo ;b:4ŽVršetyan|u veljav
nih1 pogodb^ subvencije,' IpaVßbrödMäi • piidjetpnl['•zaradi. 

.organizacije in opravljanje rednega pr'otnet» in prevoza' 
Pošte. po. morju;. : ' .: ^•.'.-'.-: 't-vpt.r , 

. 4 . da sme, kolik<)*iìie.%i,Ì!adoScal€ parije, proračuna 
Tazhodkov za, upravoidi'žavn& železnic;»Iti: šo. določene: 
^• # z.* izdelav«;tarife in,v^zovhic,r\/ ЈИ •'•'.11 •• y 
'•'••[/i;b)rf;zaopoyračiie'$kode Zasebnikoijvippvžrocene/. jim 
ft;te^snpx:po|ko4bo»-tòrS.Wr4o pfi;žel«Zoiš3£«m рготе1д% 

ç) za povračilo škode, povzročene z ožigom ob progi 
po iskrah iz strojev ali s.požarom, kakor tudi za ostala 
povračila škode po slučaju ali uezgodi, 

č) ža povračilo škode za manjke in poškodbe blaga, 
zakesnitve itd. pri prevozu po železnici,, 

d) po obračunu stroškov skupne službe na obmejnih 
postajah po pogodbah za tekoče leto kakor tudi za prej- • 
šnja leta, 

e) po obračunu najemnine za uporabo tujih vozov in 
zakupnine za najete vozove po pogodbah za prejšnja leta 
kakor tudi za tekoče leto, ••• 

f) za povračilo škode za hudo poškodovane tuje 
vozove po pravilniku R. 1. V. §§ 7. in 16, in R. 1. S. 
§§ 41. in 58., — trošiti.na račun dohodkov iz vsote, po
trebne za njih izplačilo; ' 

5. da sme vršiti v tem proračunskem letu ', plačila 
po uredbi K. br. 2764/27 z dne 14 maja 1927.; 

6. da sme porabiti presežek ostvarjenih dohodkov od . 
strojne vlake v Sipskem kanalu za vzdrževanje in izbolj
šanje strojne vlake, kakor tudi za odplačilo neporavna
nih obveznosti iz prejšnjih let, sklenjenih Z deli za ob-
novo' in izboljšanje te vlake; ! 

7. da predpisov soglasnosti z ministrom za finaHC<5 \ 
in po odobritvi • ministrskega sveta uredbo q orgànÌ4 ' 
zkciji- administracije in podjetja' v rêSortu prometa;'' " " 

8. da odobri poštni hranilnici;; da sme V tém prò- ' 
računslcein letu nabavljati inventarne'predmete do zaê-'1 

ska DitL; 2,000.000-—. Te nabavljene predmete je knjižiti 
v bilanci med aktiva in odpisovati 10'??; na leto; 

9. da odobri poštni hranilnici, da tiska v tem pro
računskem letu brezplačne obrazce, oglase, pravilnike in 
da plača delovno moč za natisk odplačnih obrazcev, da 
plača kurjavo, razsvetljavo in najemnino in da vzdržuje 

material za izdelavo in tiskanje poštnih znamk in oralih 
vredndtnic do Zneska Din 6,000.000-— na račun dohod
kov, ostvarjenih s prodajo poštnih znamk in vrèduotnic/, 

. 11. da sme vršiti v tem proračunskem letu na račun 
ostvarjenih' dohodkov po poštno-telegrafsko-telefonski 
sluzmi izplačila odškodnine ža izgubljene in uničene 

. poštne pošiljke, Џ ne bi ; zadoščala dotična partija v 
proračunu ražhddkov za! poštno-telegrafsko-telefonsko 

.Službo; 
; , 12. da Izda v soglasnosti z ministrom za finance 
uredbo o nagrajanju in podpori pomorskega brodarstva. 

, H. Ministrstvo za poljedelstva. 

• ' ; " . § 4 i . 

t Poplavne priêpévké, pobrane v letu 1932. po odmeri 
'pristojnih sréëkih načelstev po členu 2., drjugém odstav

ku, pravilnika o dobódinh in razhodkih v stroki agrarne 
refòrtóe Št.-10iiC5/25 Zdhe7. imkrca 1б;25. o'd interesentov 
agrarne reformé, ki imajo'dodeljene'površine na pod
ročjuoaevodnezadruge,Ш-fti Ciànica centralnega odbora 
vodnih zadrug v Novem Sddù, izplačujejo davčne uprave 
céntralnèni« odboru vodnih zadrug vlNó'vem Sadu. 

Pobiranje in nadzorstvo nàd pobiranjem vodnih pri-
^spevkov kakor tudi vseh ostalih dohodkov agrarne retar- ' 

me od interesentov agraine-refdrme opravljajo organi, 
ki vrle; pûbitanjé. in nadzorstvo nad •pobiranjem dävkmr" 

, po Uredbi o zavarov*nj«V prisütiem izterjevapju in ne te 
terljivôsti,davkov š t 448^0000,; izdani îià podétavi potìhlà*' 
stitse rijlena 159,. zakona, d üeposfednih davkih, ^ 

:.-i':̂ -1 
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Poplavne prispevke, vplačane v državno blagajno 
po interesentih agrarne reforme za njim dodeljena zem
ljišča na poplavnem področju onih vodnih zadrug, ki niso 
članice centralnega odbora vodnih zadrug v Novem Sadu, 
kakor tudi na področju h idr oteh ničnih oddelkov morajo 
izplačevati davčne uprave neposredno tem vodnim za

drugam in hidrotehničnim oddelkom, kakor se izplaču
jejo poplavni prispevki, pobrani od lastnikov zemljišč 
dotičnega poplavnega področja po zakonu o vodnem 
pravu (zakonski člen XXIII. 'iz leta 1885.). 

O vsotah, izplačanih gornjim ustanovam, mora po
šiljati dunavska finančna direkcija v Novem Sadu mini
strstvu za poljedelstvo vsake tri mesece poročila. 

§42. 
Minister za poljedelstvo se pooblašča: 
1. da sme izplačevati veterinarjem-bakteriologom v 

državnih bakterioloških zavodih posebne doklade v zne
skih, ki jih odobri ministrski svet; 

2. da sme odložiti in podaljšati roke zvezam agrari 
nih zajednic (zadrug) in njih zadružnim organizacijam 
za odplačilo dolgov, napravljenih po odredbah zakona o 
brezobrestnih posojilih združbam naseljenih dobro vol j -
oev, poljedelcev in drugih interesentov agrarne reforme 
z dne 30. marca 1928. In zakona o brezobrestnem poso
jilu v izdelanem gradbenem materialu dobrovoljcem, na-
naselnikom in optantom za zidanje hiš z dne 18. septem
bra 1930.; 

3. da sme s svojo odločbo porazdeliti kredit, odobren 
za subvencije' in podpore, kolikor še ni razdeljen s pro
računom^ do vsota Din 100.000'—; 

4. da sme kljub predpisom točke 6. člena 21. zakona 
o odvračanju in zatiranju živalskih kužnih bolezni z dne 
14. junija 1928. dovoliti s pravilnikom odstopke od od
redbe točke 2. tega člena omenjenega zakona. 

§43. 

1. V točki 4. § 58. zakona o banski upravi se doda
jajo za podpičjem te-le besede: >če ne bi dosegel letni 
dohodek veterinarskega zaklada vsote Din SOO.OOO'—, je 
vrniti omenjenemu veterinarskemu zakladu dejanski do
seženi dohodek v dotičnem letu po "odbitku režijskih 
stroškov.« 

2. Rok za vložitev prijav po obdelovalcih in gospo
darjih zemlje, določen v §§ 46. in 47. zakona o ureditvi 
agrarnih odnošajev v prejšnjih pokrajinah Južne Srbije 
in Črne gore z dne 5. decembra 1931., se odlaga do všte
tega dne 5. julija 1932. 

Obdelovalci in gospodarji zemlje morajo v prijavah, 
ki jih viole po §§48. in 49. omenjenega zakona, navesti 
glede popisa velikosti in mej iz točke b) § 48. in dru
gega odstavka § 49. istega zakona samo, v katerem oko
lišu je prijavljeno zemljišče in označiti njegovo približno 
površino; potrdila pristojnega občinskega sodišča o dav
čnem razredu zemljišča, ki se zahteva po § 50. omenje
nega zakona, pa ne predlagajo prijavitelji, ampak pri
lože tako potrdilo občinska sodišča k prijavi po službeni 
dolžnosti. 

3. Zakupnikom zemljišč uprave državne kobilarne 
v Vrani se dovoljuje, da smejo odplačevati zakupnino z 
delom pri čiščenju > kanalov in ostalih melioracij na po
sestvu državne kobilarne v Vrani, Podrobnejše odredbe 
o tem predpise minister .za poljedelstvo sporazumno z 
mimstriom za finance^ 

I. Ministrstvo za trgovino in industrijo. I 

§ 44. - - Z 
Ministrski svet se pooblašča, da sme na dan 1. ju

lija 1932. na predlog ministra za trgovino in industrijo 
zapreti izvestno število trgovinskih akademij, dvoraz-
rednih trgovinskih šol, pomorsko-trgovinskih akademij, 
ženskih strokovnih šol in poedine oddelke pri tehniških 
srednjih šolah in združiti poedine moške obrtne šole s 
srednje-tehniškimi šolami. 

§45. 
Minister za trgovino in industrijo se pooblašča: 
1. da sme učitelje in ostalo osebje vseh šol, ki bi, se. 

zaprle, obdržati v državni službi, upokojiti ali odpustili 
po proračunski možnosti in potrebah službe; 

2. da sme izplačevati iz kreditov, preliminirariijiM 
proračunom za nagrade eksternim učiteljem v resbrtii 
ministrstva za trgovino in industrijo, honorarje za ure 
samo do višine kreditov, odobrenih s proračunom za te 
nagrade; 

3. da sme postavljati na račun kreditov, prelimini-
ranih s proračunom za osebne razhodke za stalno osebje 
na tehniških srednjih šolah in moških obrtnih šolah* 
strokovno učiteljsko honorarno osebje; toda število, in 
vrsta določenih zvanj kakor tudi znesek ustreznih pro
računskih prejemkov in kreditov se s temi postavitvami 
ne sme prekoračiti; 

4. da sme dohodke, ki mu pripadajo po određhah 
§ 26. zakona o ustanovitvi in ureditvi državne razredne 
loterije za podpiranje narodnega gospodarstva, upora-?, 
biti za pospeševanje obrta in malega domačega obrta tudi 
za namene pospeševanja izvoza in gospodarske propa
gande v inozemstvu; 

5. da sme podaljšati sporazumno z ministrom za-fi» 
nance skrajni rok 10 let iz člena 117.g zakona o ureditvi 
Državne hipotekarne banke,, toda največ za tri leta do. 
dne 1. aprila 1935. To podaljšanje se lahko veže slpo-r 
goji, ki jih določi minister za trgovino in, industrijo*üoq 

Od dne, ko dobi ta zakon moč, se morajo izročati-: 
vsa sredstva, omenjena v členu 5., točkah 1. in 2,, in 
členu 40. zakona o ureditvi Državne hipotekarne banke, 
sarrfo Državni hipotekami banki in njenim podružnicam. 

jDržavne in samoupravne organe, ki se pregreše zoper 
to odredbo, kaznuje mimo redne disciplinske odgovor*. 
posti Še minister za trgovino in industrijo z denarno 

caznijo do Din 10.000'—. Ta odločba je izvršna. '; 

§ 46. t . ;',;_. _.• 

1. čas, ki je priznan z izvršnimi odločbami inspekv 
torjem, direktorjem in učiteljem za nadaljnje napredpva-; 
nje ob prevedbi v ustrezne uradniške skupine po zakonu 
o plačah, stalnih mesečnih in ostalih dokladah in pre*,-
jemkih, napredovanju in pokojninskih, prejemkih uS.jte»."> 
ljev na srednjih strokovnih šolah v resortu ministrstva ; 
za trgovino in industrijo ž dne 4. novembra 1929. (>Služ-v 
bene novine« št. 261-CV z dne 7. novembra 1929.>,:ee 
jim računa po dejanskem obsegu za prihodnjo položajno 
skupino in periodični zvišek tudi po zakonu o uradnikih-j' 
z dne 31. marca 1931.; to velja tudi za pretekli caš-^dor 
uveljavitve tega zakona. 

2. Direktorji trgovinskih akademij, pomorsko-trgovin
skih akademij, srednjih tehniških šol, ženskih strokov*" 
nih učiteljišč se razporejajo po § 346. zakona o uradni* 
kih z dne 31. marca 1931., kakor direktorji popolnih 
srednjih šol, od IV. položajne ekupme-j 1. stopnje^đo1 

Jtl. goloJaJiQ gkjrDmoj.-i, stopnje. 
* } • . 
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3. Odločba ministra za trgovino in industrijo II. 
br. 17.458 z dne 21. junija 1930. glede posebne doklade 
za osebje jugoslovanskega - svobodnega pasu v Solunu 
velja še nadalje; minister za trgovino in industrijo izda 
v proračunskem letu 1932./1933. pravilnik o'teh dokladah. 

4. Državna poslopja in ostale nepremičnine m pre
mičnine vseh šol, ki se zapro, se dajo na razpolago mi
nistru za trgovino in industrijo, ki jih sporazumno z mi-, 

. nistrom za finance uporabi za državne potrebe. 

J. Ministrstvo za šume in rudnike. 
§ 47. 

Minister za finance se pooblašča, da sme odobriti 
ministru za šume in rudnike, da pridrži, iz svojih sred
stev največ Din 60,000.000-— kot posojilo za obratno 
glavnico vseh državnih rudarskih in gozdno-industrijslrih 
podjetij, ki jo morajo vrniti ob koncu proračunskega leta. 

.•§.48. 
Minister za šume in rudnike se pooblašča: 
1. da sme postopno iz tekočih gozdnih dohodkov za 

leto 1932./1933. dati državnemu gozdnemu podjetju D o-
brljin-Drvar na razpolago Din 5,000.000-— kot obratno 
glavnico; .toda podjetje mora do konca tega proračun
skega leta vrniti to vsoto blagajni ministrstva za šume 
in rudnike; -

' 2 . da sme razdeliti'med interesente (občine, zemlji
ške zajednice, imovinske občine, .javne ustanove, privatne 
osebe) brezplačno sadike, vzgojene- v državnih drevesni
cah pri gozdnih upravah kakor tudi pri političnih obla-
stvih (srezih), in sicer v ' prvi vrsti za pogozdovanje 
kraščin in goličav, v drugi vrsti pa za napravl,',anje gajev 
okoli kmetijskih, šolskih, občinskih in mestnih malih 
posestev. V ta namen sme razdeliti brezplačno med in
teresente semé, vzgojeno v'državnih- semeniščih; 

! 8 . da sme' vršiti kljub § 51. zakona ò gozdih ž dne 
21. decembra 1929. v ;mejàh odobrenega preliminarijà 
prodaje v lastni režiji izdelanih gozdnih proizvodov za 
potrebe vojaških ustanov in ostalih državnih in samo
upravnih uradov, ustanov ih državnih industrijskih pod
jetij brez licitacije in neglede na njih vrednost v poedi-
.nem proračunskem letu in poedinem primeru. 

»Tako izvršene prodaje se ne računi jo med skupne 
vrednosti, navedene v drugem in tretjem odstavku § 51. 
zakona o gozdih; 

4 da odloži za tekoče proračunsko leto izvrševanje 
§ 128. zakona o gozdi11: ta čas veljajo povsem predpisi 
pravilnika o.zb.iranju in upravljanju prispevkov za po
gozdovanje Št. 855 z dne I t ' januarja 1928. z izpremèm-
bSmi. in • dopolnitvami .št. '20.886/1928, 25.507/1929 in 
17.12S/1930;. ' '• •' •. • 

' ' 6. da izda odboru ža podpiranje, oškodovancev po 
potresu v Vardarski banovini H' državnega gozdno-indu-
etčijškega podjetja Dobrljin-Drvar d. d. potrebno količino 
izdelanega stavbnega lesa za oonovo- porušenih hiš do 

' vrednosti Din 4,000:000-— in dà ses ta zadolžitev odplača 
z odpisom dolgovanih. davkov; 

p. da razvrsti vse osebje pri prometni upravi državne 
gožđme železnice Usota—Pribinič po zakonu o državnem 
prometnem osebju; 

7. da izda uredbo o prejemkih v naravi: V. soglasnosti 
8/linančnima odboroma narodnega predstavništva po 
točki 3., § 53., zakona o gozdih in s -tem se nadomesti 
uredba št. 68.000-:I/31; 

8. da sme izvajati tudi-po Д; aprilu do konca račun-
leta v breimö rednih, že otvorjenih. in angažiranih 

proračunskih kreditov po členu/ 60. o državnem računck. 
vodstvu dela za pogozdovanje goličav, starih posek ir/ 
posek v rednem gospodarstvu kakor tudi druga .režijska 
dela. O rokovih za naredbe, naloge in izplačila*veljajo 
obstoječi predpisi; 

9. da vse zvaničnike: višje logarje, logarje in gozdna 
čuvaje, ki so postavljeni in prevedeni za zvaničnike prej 
ali po § 326. zakona o uradnikih z dne 31« marca 1931kJ 
in na dan 1. aprila 1932. nimajo 10 let dejanske državne,' 
sklabe, vrne v skupino služiteljev-gozdnih čuvajev iMdae 
prevaja zanaprej v zvaničniško skupino samo one*služi-j 
telje-gozdne čuvaje, ki so izpolnili 10 let dejanske držav
ne službe; '••'''.* 

10. da sme sporazumno z ministrom za finance 
p r e d p i s i pravilnik, da se smejo izknjiüti v breme ma-
terialnin razhodkov državnih rudarskih podjetij: •••• •;'! 

a) stare terjatve, za katere.se ugotovi nemožraosfci 
izterjanja po sodni poti kakor tudi v primerih,4da pravnej 
ali fizične osebe, od katerih se kaj terja, ne obstoge^sö;! 

b) škode, nastale po višji sili (požar, poplava^ samo-n 
vžig premoga itd.) na materialu, življenskih potrebeöiäaä' 
in rudniških proizvodih; '* ' 

c) manjki, nastali ob redni manipulaciji (razsipa 
kalo, izsušen je, .ižhlapenje itd.),; • ' • • • • • $ :-: 

,11. da po pravilniku, ki ga predpiše za plačevanje 
vseh državnih regalnih davščin (rudniških prist©,jbin)güi. 
prispevkov k bratovski skladnici, ki so nastali dovšteri, 
tega dne-31. marca 1931. in ki se morejo vršiti v<vbrbkih 
z zakonskimi obrestmi'na zahtevo zainteresiranih arui 
darskih upravičencev in rudosledcev po predhodni odo 
britvi ministra za šume in rudnike in načinu, ki ga pred
piše s pravilnikom.* .. y 

Zoper upravičenca ali rudosledca, ki se mu je taka 
odobritev dala, se ne uporabljajo odredbe, označene • T , 
§ 38. finančnega zakona za.projačunskolete 19$кјШ2^ 
dokler svoje, obveznosti popolnoma izpolnjuje. Drugače 
se morajo vse odredbértakôj uporabiti;' f ,• ; ;,:„., '•:.' 

12- da po soglasnosti ministrskega, svetà in po po
kazani^ potrebi dopolni in izprenieni pravila bîatOvske 
skladnice za zavarovanje delavcev in osebja pri rudar
skih podjetjih v kraljevini Jugoslaviji .fc dne 1. decem
bra. 1924: in pri tem upošteva sedanje gospodarske raz
mere, zmanjšano število zavarovanih delavcev'in pove
čane izdatke br.atovskih skladni«. • 

••• . § 49. . . • '[ , 
1. Predpisi §§ 60., 52. in 187. zakona o gozdih ž^ne" 

29. decembra 1929. ne razveljavljajo zakona o ' zaščiti 
domače lesne industrije z dne 15., marca 1929. Vse od-1 

ločbe, izdane doslej po tem zakonu, jma jo popolno zâkon> 
sko veljavo. 

^ 2.,Odobruje se pravilnikjninistra za šume îrt ru<£' 
nike š t 6730/31 o denarni podpori siromašnim občinam 
za kulturne, humanitarne in obče narodne namene', 

^kakor tudi odločbe, izdane po tein pravilniku z veljav^ 
nostjo teza dne i . aprila 1931. ,r 

: § 5 0 . .. / -.i,,-
' Kazni, ki so določene v riMârském zakoniku ' za 

prejšnjo kraljevino'Srbijo iz leta 1866., zakonu o rudah" 
za prejšnjo kraljevino črno gofo iz' leta 1911., občem 
rudarskem zakonu z dne 23. maja 1854. in rudarskem' 
zakonu za Bosno in Hercegovino' % dne 14. majâ'18811. 
kakor tudi z izpjemembami in dopolnitvami teh zâkOhoyV 

.* Izvirnik je v'tej točki nepopojn. '-i. Op. ur. ; ;' 

4 
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odnosno v predpisih, izdanih na podstavi zakonov, ?e 
zvišujejo desetkratno, odnosno dvajsetkratno, in sicer 
tako-le: 

1. 1 dinar po besedilu zakona je zenačen z 10-— Din, 
2. 1 perper po besedilu zakona je zenačen z IO*— Din, 
3. 1 goldinar po besedilu zakona je zenačen z 

20*-̂ - Din, 
A. 1 krona po besedilu zakona je zenačena z 

10— Din. , 

K. 'Ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje. 
. § 51. 

Minister za socialno politiko in narodno zdravje se 
pooblašča: 

1. da sme zaradi zbiranja potrebnih sredstev za pod
piranje nezaposlenih delavcev skozi 8 tednov na leto, za 
zidanje delavskih zavetišč in plačevanje potnih stroškov 
za delavce, ki potujejo zaradi zaposlitve, predpisati vsem 
poslodavcem (službodavcem) in delavcem (službojemni-
kom), ki ;spadajo pod odredbe zakona o zavarovanju 
delavcev z dne 14i maja 1922., tedensko doklado do naj
več" 3-6% enodnevne zavarovane nadnice po § 21. zakona 
o zavarovanju delavcev z dne 14. maja 1922., odnosno 
10% od 36%-nega prispevka za zavarovanje za bolezen. 

";•: Ta davek,za javne borze dela se pobira obenem in 
tako,.. kakor prispevek za zavarovanje delavcev za 
bolezen; .••.•-• ', 
•'.'•. Razpored teh prispevkov se izvrši tako, kakor je 

določeno z uredbo o organizaciji posredovanja dela z 
dne 26. novembra 1927. preko paritetno sestavljenih 
samoupravnih borz dela in t osrednje uprave za posredo
vanje dela, ki jim predpiše se3tavo in pristojnost rhîni-
sttïïza' socialno politiko'in'"narodno zdravje z uredbo 
sporazumno z ministrom za finance in v soglasnosti ž 
ministrskim svetom. 

Ko dobi ta zakon moč, prestane veljati člen 110. 
finančnega zakona za leto Ï922./1923.; 
. : 2» da sme kljub predpisom drugega odstavka §209. 

zakona • o : zavarovanju delavcev zaradi izvedbe zavàro-' 
•eanja-za onemoglost, starost in ' smrt določiti kesnejši 
rok,- kakor tudi da sme določiti rok za izvedbo te vrste 
zavarovanja za poedine, gospodarske grane, posebej glede :' 
na ekonomske razmere doticïLe grane; 

3 . da аде u r e d i t i . s posebno urSdbo: vprašanje o 
izdajanju dovolil za inozemske delavce (nameščence) v 
kraljevini' Jugoslaviji: in z njo predpisati posebne pri-
etoibiaei • ki naj s é pobirajo. - od -poslodavčev, k o s© iz
dajajo dovolila ; za zaposlitev tujih delavcev (namesčen-
oev). Taksa za zaposlitev s e določa po važnosti stroke 
tujega delavca (nameščenca) za, domače, gospodarstvo in 
ee vlaga v >sklad za" neposredno podpiranje nezaposle-
n£n delavčeve; ; v-'-;!'--''-'•":•'•'.-•'•'-•'• - '••;<?--Vl 

, 4 da sporazumno; z minisfrom-za finance in glede, 
n a c l e n 86.a,zakona o^državneth računovodstvu predpiše 
pravilnik o pogojih in obrazcih za nabave bomiäkegä 
inventarja p r i vs^h... državnih^ i n b a n o v i n s k i h bolnicah. 
inv^Hdalnò^zd^v^venilt-ustanovah. Ta pravilnik je ,ob-
4*exeû;Ba vse omenjene ustanove; -
•J'~••%,••da eme predpisati za- :kritje bolniSdh ettoSfcov 
poseben, pravilnik, s katerim ee uravna pobiranje hol-
niä&,s4njeTcov. vdrža^oib--iin^tónov^Qjskài:bolnicah od 
pxiedteÄ^toeftifcucil pri^îinib^anii^ûi in.. oddeJkovniŠvbol-
fiikjh tajkb^dftbodo vplačaysa jr toi iSSn^, kolikor-'ètane 
diržavo mlbanovino material;;-ирогШјећ^га poedinoj-m-ž 

4|èptf)!CÌÌP^^^ *'.Л£:'.У '-^V''% 

6. da sme odobriti higienskim ustanovam, da smejo 
porabiti, presežke ostvarjenih dohodkov nad prelimini-
ranimi dohodki za asanaci jo vasi, bolnice, zdravilišča 
in ostale ustanove pa za svoje potrebe; 

7. da sme porabiti • presežke dohodkov V-rnjačke 
banje za potrebe njene ureditve; 

8. da sme porabiti iz sanitetnega sklada 500.000— 
dinarjev., za dograditev novega kirurško^ginekološkega 
paviljona državne bolnice., v Skopi ju; 

9. da sme iz partije za amortizacijo posojila, ki je-
odobreno z odločbo predsednika ministrskega svela 
O. br. 3320/30 v vsoti Din 1,500.000'—. posebnega pro
računa bolnice za duševne bolezni v Stenjevcu, porabiti 
za potrebe urada /a kontrolo zdravil biološkega.-izvora 
v Zagrebu Din 60.000'—, za potrebe zdravilišča v Novem. 
Marofu Din 240.000-—, zdravilišča v Šumetlici 2ÓÓ.OO0, 
dinarjev; higienskega zavoda v Zagrebu Din ßCO.'ßfljÖ-—' 
za asanacijo vasi in Din 700.000'— šoli za narodno zdravje 
v Zagrebu za pokritje njenih razhodkov; 

10. da sme postavljati za dnevničarke dečje zaščitne 
. Sestre zavoda za döjence, šolskih' poliklinik in dečjih 

dispanzerjev v breme presežkov pri dohodkih, ,ki jih 
ostvarijo higienske ustanove. , •••:*-"• 

, § 5 2 - ' •' '• .: .•""-•V-
1. Ukinja se 'subvencija iz § 136. zakona o za varo-; 

vanju delavcev. .', • / ., .,'.' 
2. Ukinja se subvencija iz § 37. zakona o pokojnin-'» 

skem zavarovanju nameščencev. ., , 
, 3. Odredbe, zakona o, izseljevanju z dne 30.. decern-,, 

bra 1921. veljajo tudi za izseljevanje v ; evrapske države.., 
4. Dohodke, dobljene za zdravljenje" neinvalidov v, 

svojih ustanovah, obdrže invalidski sana*òriji in, ofto-
. pçdske bolnice za pokritje razhodkov, učinjenih s pre* 

hrano in- zdravljenjem1 teh neinvalidov.,. .-
5. Ustanovitev vrhovnega sodišča za delavsko za"a?* 

rovanje, določena v §§ 172. in 173-' zakona ó zavarovanju 
delavcev, se odlaga; pristojnost, prednjega, sodišča po-
omenjenem zakonu preide, in sicer: za ozemlje prejšnje 

\ kraljevine Srbije iz L 1914.,.— ha kasaqijsko .sodišča-y. 
, Beogradu, za -ozemlje Črne, gore -r, na veliko, sodišče, v-' 
, Podgorici, za ozemlje Vojvodine (s Sremom), >r-. n a kar. 
' sacijsko sodišče v Novem. Sadu, za ozemlje. .Hrvatske,: 
Slavonije, Slovenije, in DalMacije.-r: n a ^ Ш sedmorice 

, v Zagrebu, za ozemlje Водае.Ш HercegovjiieyTrr na vrhov
no sodišče za Bojsno in Hercegovino v Sarajevu. -A ... , ..v: 

•6. Zavod za radi j^to;terapi jo ; i^ zavod' za-, rentgene-
• legijo v Beogxadu.se pridelita.kot oddelka obohi, državni;-

bolnici v Beogradu po zakonu o bolnicah ih,/uredbi oj-
številu in vrsti.oddelkov v "državnih bolnicah, tedaiH na 
osnovi § 15. zakona o bolnicah. Njih- proračunieo.sestavni; 

•del prorä&tma občne državne bolnice v Beogradu*; v : .:. 

;/ .-,. : L. tönietrstvo za telesno.vzgojo öar^da. . /« , . . . , 

; J • • ' •:•;• •'••'•.Л--§-вз.--:';УЈ->'л;»-- r f t : : - > - t ' • 

. . Podpora ' Zvezi Solpolov kiiajljeväie Jugoslavije'''" zä ; 

sokolska druStva in selske sokolske čete; za ' ! katero: jé 
. odobren kredit v/proračunu" irn^i&rÉ^^ 

naroda^ se ' ^ l k c u j e ' v : шевест1ћ.%ђг^Ш p ' e ' ' n ^ e ^ a h ' 
'murjetra za/WieeÉto vzgojo, naroda. ".'''}[;' "''•'';: •:".',v',:'*'• 
. . . Ko.dobi t a z a k o n mró, ^ 
I Sokolov'kral j^e^^Jugp^lfvi jemiif t i '^^ ' 
naroda'. pftJr^cun razhodkov, '/ki. fiaj "sé. fvtSe "hf tä" '$$' v 

;''pore,:v ; 'od>britëv;' r • » - . : * '••;,' •r';'r'/tv- •*'-;;^1 -ђ^ ,t'
4'a"*;.. 

j ( Éljub zakèni} o. d r | a v t t # i r a ^ o ^ o d e t v a ^ i n .z'a^ôj&U' ', 

:•;;;>',-•^••• ; '•• -":*:';V"- - v - •,*••: ' ^ j ^ v f e ,, .;:>,?!• , . ^ ^ y 

tm^ j . . . 
1 t' ' ' $1 
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iz te podpor© vsake tri mesece dva ministra in dva 
člana glavne kontrole, ki jih odredi predsednik mini
strskega sveta. ' 

Natančnejša navodila o. izvrševanju te odredbe pred
piše minister za telesno vzgojo naroda. 

III. del: Ostale odredbe. 

'§54. ; , 
Kredit za upokojitve vseh civilnih uradnikov in osta

lih državnih uslužbencev vseh strok, odobren1 v oddelku 
»Pokojnine in invalidske podpore« proračuna državnih 
razhodkov za to leto, se uporablja po odobritvi ministra 
za finance. ; / . : • ' 

" § 5 5 - ' • ' • ' • : " ' ' • ' • ' ' . 

,1. V breme prostega kredita 7& uradnika višje sku
pine' sé sme postaviti samo uradnik nižje skupine; ne 
sme sé prekoračiti ne Število ne'skupna vsota .kredita, 
odobrena po proračunu. '; x '"'•". '.• 
• 2: V centralnem tiskovnem'uradu predsedništva mi

nistrskega sveta se smejo postavljati v brame kreditov, 
odobrenih za uradnike in uslužbence, dnevuičarji; toda 
število in znesek'prcračunških. kreditov se s temi postai 
vitvami he smè prekoračiti.' 

3. Ministri smejo • postavljati in premeščati 'usluž: 
hence svoje stroke v mejah skupnega števila in skup
nega kredita, odobrenega. zä osebne ràzbPdkë. teh usluž
bencev po proračunu, neglede na njih številčno stanje^ 
iii vvišino ' kreditov, odobrenih z istim proračunom, pri 
ministrstvu iri poedihih banskih .upravah ali finančnih 
direkcijah in njih podrejenih ustanovah ali ostalih usta
novah. 

• ' • " " • ' ' '•" '• ' ' " '•§ 5 6 . : , '• 

'Od da&Jfco: dobVfé^izalpïi'moiS^pïe^^-№^га^-
' га^аТбШпја' po zakonu ' öi zavarovanju .' delavcev '̂1 gl'éxlé 
vseh onih oseb, ki se sprejmejo4 v državno službo za 
dneviìicàrjéali hpnofarne uslužbence. 
v; Za oéebné ih'rodbinske podpore, teh oseb' se! usta-

' tìàVKà: »Podporni skkd pomožnega 'osebja v" državna 
s i i i z p k : : ; : ••••;> • ' : • • • : ; ' . • ; . : ' . • • ' • . . . ' • • ' , ' ' . . . ' . . • " " . ' : ' ' ' 

-"'•' ' Mesečni prispevek! (vlog) znaša 5% kosmat© hiesečpe 
n k g i i d e . ' ^r;'; v :-;7••,.•;•:.' :[•':'• • • ' ' •>• • /;';;'K 

-,:''- !Miriister là; financé.se pooblašča, da predpise z ured^ 
bö sestavoiipüprÜvljanjei'tegaskladain pogojé, òb ka
terih se prayick'dp; podpore pridobi in izgubi.' \* . '. ; , ' 

•• : ; 1 ' • " • • • ' ; : "' ' '?" '•'; ^ S ' ^ / ^ ' ^ ^ ' - ^ ^ y ' : ^ ^ ^ ^ ^ 

^^hbitiizitposi&ïLÎ,,.pri еЏ^:'™'№*№$•:pddj^tjib. 
ЗЕо.бе п;е:па9а|ам;прок&јепе raiiverzkètnè\p'ròìegor-jèi ö . 
delujejo,ijj'òt priètìsni-MaoStvettiki na univeM^v'àvojstvn ; 
Н<ШШТх,.рпфеотф^ ria.-upòlfrjene univetzitè-toe;.pro-1 

Ш^гје,- ki .deliajié'j^LtóiteMieiii 'strokoviLJäfii'Vjgn .revi-
^-:z|fezbenihy!Op^rÄtöv,,na> stenografe v riarodïiëm^pTéd-

•' stavnistvüy na: 'tì^dft&e;?/cemttoìnegà • tiskovnega' .uï&da 
ta%o?:,iudi паиђр^ј&псе,?- vojne; invâMéfv.'' ;'•: 

• ••ч;;.;От^упдо.Љ 
zaposlenim ,x;\eii^^aüo^n' !in'občin all' hjüi.podjetij^ 

• pripadajo* •dûkler^iav.ià,;^'u^bàv; traja, .zmal^bi pòkòj-
* А И о г ^ ј е ^ ^ ^ 
И* ĵ ofer:.-,-л S.:V "';'-,'•''• ••.•,''r--:', -/••>,'••'• •'.,•!•'. •%• :"'-'•' <;• v .'' 

' ' :Mi"-^)'''^^'^^ ^ В Д ^ ^1^» Kffterib: rn^cnl kosmati , 
'ЧЦМ<$к, o$ %' 'Шо&Шуе 'zanaša,eoo dp. Ï4fô, dinàxjev; 
i\»ikPl'•ШШ>''ђШа°: <№*а*и katerih. gnafisfcčM ; fr'^-" koSaatî 

'dinajjev; 

с) za eno polovico onim, katerih mesečni kosìnatl 
dohodek od te zaposlitve znaša 2500 do 4999* dinarjev. 

3. Odredbe drugega odstavka tega paragrafa veljajo, 
tudi za one državne upokojence, ki jim je, pokojnina 
odmerjena po prejemkih po zakonih, izdanih pred dnenj 
1. julija 1923., če znašajo njih kosmati mesečni pekoj-, 
ninski prejemki, nevštevši rodbinsko doklado, veS-ikojt. 
3000 dinarjev. To velja, tüdi ža' upokojence — vojne in
valide, zaposlene pri državi kakor tudi'pri sampuj^asi* 
katerih mesečni pokojninski prejemki, nevštevši iocU* 
binsko draginjsko doklâdo, znašajo več kot 3000 dinarjev. 

4. Upokojencem iz drugega odstavka tega paragrafa 
kakor tudi upokojencem'— vojnim invalidom,. zaposle-, 
nim pri državi ali samoupravi, katerih osebni kosmati 
dohodek znaša več kot 5000 dinarjev, pokojninski PG&T 
jsinki ne pripadajo. . .'"• '•".•'..','!•. 

• : ' " ' • ' ' . ' § se. ; . : . : •"*• ' ' V : - : ^ 

. Čas, prebit na delu v službi države:V svojstvu po
godbenega uslužbenca potem,, ko dobi taizakpn.' moč^ 
se , ne priznava, če stopijo. taki uslužEenci-; v. državno 
službo, kot čas. za pokojnino po § 116; zakona O; urad->;. 
nikih z dne-31. marca 1931; : '-, ..... : • . ' . ' / ' . ' 

Onim, ki se-zateko na dan^ ko.dobi ta zakon mòèy 
v. taki službi, se prizna časj-prebit v njej, preden dobi 
ta zakon moč* za pokojnino kót čas...iz § 116. zakona p 
uradnikih z dne 31. marca1031. «amo: ob pogoju^da Џ 
presfop'y rednovdržavna,siužbo" neposreden in brez nir 
kakršnega presledka. ..... , . , ''••,-.•.<•. 

}•••' " I ' 5 9 ' ' , - . . . " ' •,' : ;- - : 

Člen 19. zakona o organizaciji in ureditvi državriega; 
posestva >Belje< v Baranji se izpreminja in se gksi:' 
»Dxzavno. posestvo Jopolovac' se spaja v eno celoto 

,Z-<M;%YW^P?eee:t\^p ^е1Је(^ко gtede, upiav«,.-jlia3c<» 
l ^ ^ i ï ^ e y ^ è a j ^ e g à ^ i ^ B i à « ; . ' *, '- ^ w/»( > ,ч«( 

' ^ i ' ^ ^ r >>)'•''• .г:.; é feo.' '') si^ '*/*'.: 
..';, MÏhisterza firtànce se pooblašča, Да sme'esnoyaa' 
strò'kà.yitó;fi^jte.'zìà..fmanciié koncVpthe in davčne iwd* 
'ni-ke! Stroški za. te' tečaje obremenjajo ^да ekeekutivnih; 
stroškov, minister za finance pa predpiše nataaÖnej|e> 
odredbe s pravilnikom, , 
'':.-:'-!.":v:;;'t':: • § 6 1 -
,: .MiQistrskî ..svet se pooblašča, da sme dati na predlog 

ininistrâ ia poljedelstvo držaVne svilarnice v -zakup aü jih 
prodati.- Do tegavčasa -odobri Tazhpdke in .dohodke dii-ek-
cije drzay,pegacs.yîlarstva Tninistey \& finance aa predfog-' 
miniäira .za poljedelstvo v soglasnosti s finanenuna -*à* 
boroma 'näcodüega. predatavništva. 

: Л«...-': • §62. 
: 1 . Ukinja 'se odstavek (7) § 14. zakona o utadtìikìV 

z" dne ШШагеа' 193^ 
-2. § ' :29V zakona ò uradnikih z dne 3L marca ШИЈ 

se- tópìf&Aitìjat'in sev glasi: - ^ 
"éï?W: ^ ^ и е т а uelnzbenctì, kî'ama stanovanje odv 

tóa^é^ 'samoupravnega telesa, se odteguje vrednot 
steiiw#ja^ od skupnih mesečnih prejeankov. Kako %v 
ugoloyi^-W^DSt.stanovanja, predpise mMïsîrskt sišete 
il*edb«'^ô predlogu ministra za finiance. To ne v e j j a ^ 
državno :-SisMžbMce, -ki imajo, v" inozemstvu Џшо№а$ 
v nsravykakipr: tuđice z a ene uslužbence, ki imajo-pa 
pô &briiffi zskoniji.piavâco do bxezp-lÀfeûega eianottüaiMM 
d^v^li;:samòupfavnih telem' ' , . »- ^̂ t.f;!«̂  

:;;'*'^izvirniku" Vsekakor poinotno: 4499 aijn^ev! Ш 
Ž ^ a e ^ j e razvidna iz, točka'4.'tega paragrafoTop. urfc 

fe* ••V.*..!.; 
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b) Ali smejo sprejemati uslužbenci poedinih strok 
kaj drugega v naravi* od države ali samoupravnih ieles 
ter ali in kako naj se to odteguje od skupnih mesečnih, 
prejemkov, ustanovi ministrski svet z uredbo po predlogu 
ministra za finance. 

c) Za državnega uslužbenca po tem paragrafu se 
smatrajo tudi osebe, ki se sprejmejo ua delo v državni 
službi po odredbah X. pcglavja. 

č) Dokler se ne predpiše uredba, označena v dru
gem odstavku tega paragrafa, se ódbja cd skupnih me
sečnih prejemkov vrednost stanovanja, določena po se
danjih predpisih.«. 

3. § 80. zakona o uradnikih z dne 31. marca 1931. 
$e izpreminja in se glasi: 

>Državni uradnik se ne sme uporabljati za službene 
posle zunaj svojega službenega kraja dalj kot tri mesece. 
Izvzeti so primeri, ko je to dopuščeno s posebnimi za
koni.« 

4. Odstavku (*) § 114. zakona o uradnikih z dne 
3L marca 1931. se dodaja nov stavek, ki se glasi: 

>Prav tako se šteje v ta rok univerzitetnim docen
tom in profesorjem čas iz točke 4. in 5. § 116. kakor 
tudi čas, ki so ga prebili uslužbenci omenjenih zvanj 
kot tuji državljani v pogodbeni in honorarni učiteljski 
službi.na domačih univerzah.« 

5. Ukinja se poslednji stavek odstavka (*) § 127. 
zakona o uradnikih z dne 31. marca 1931., odstavka (') 
§ 133. zakona o državnem prometnem osebju z dne 
22. junija 1931., odstavka (') člena 321. zakona, o ustroju 
vojske in mornarice z dne 30. septembra 1931. in od
stavka (x) člena 86. zakona o obmejni četi z dne 5. no
vembra 1931.,: kakor tudi odredbe odstavka (2) člena 
334J zakona o ustroju vojske in mornarice z dne 30. sep
tembra 1931. in odstavka (3) člena 113. zakona o žandar
meriji (orožništvu) z dne 6. novembra 1931. 

6. Odredbo člena 144. zakona o civilnih uradnikih 
in ostalih državnih uslužbencih,z dne 31. julija 1923. in 
èîena 130. zakona o državnem prometnem osebju z dne 
28. oktobra 1923. je razumeti tako, da imajo pravico do 
rodbinske pokojnine samo .rodbine onih državnih usluž
bencev, ki so sklenili zakon pred vstopom v službo ali 
med aktivno službo; potemtakem rodbine onih usluž
bencev, ki so sklenili zakon po. upokojitvi, a pozneje niso 
fcili reaktivirani, nimajo pravice do rodbinske pokojnine. 

7v V § 157. zakona o uradnikih z dne 31. marèa 1931. 
ee namesto besed >se zmanjšajo dravinjske doklade za 
30%< postavljajo besede: >se zmanjšajo draginjske do
klade za 50°/o«. 

8. V odstavku (') § 252. zakona o uradnikih z dne 
31. marca 1931. se postavlja na koncu namesto pike ve
jica, in še dodaja: »kljub naredbi § 49.«. 

9. V § .263. zakona o uradnikih z. dne 31. marca 1931. 
se dodaja nov, sedmi odstavek,, ki se glasi: 

>(7) Će se uslužbenec upokoji pred pretekom roka 
enega, leta iz odstavka ('), je vzeti za osnovo za odmero 
količine osebne, pokojnin© njegovo plačo »in položajno 
doklado: skupine," v kateri je bil ob upokojitvi. Rodbin
ska pokojnina se odmeri po odredbah § 139. od pre
jemkov, po katerih se odmerja vplačevalcu osebna -po
kojnina; toda rodbina mora vplačati naknadno prispevke 
(vloge) oà. dne .napredovanja v višjo skupino do dne 
smrti, če. je umrl uslužbenec, od katerega izvaja rodbina 
pravico, kot aktiven uslužbenec, od dne napredovanja do 
dne upokojitve pa, če je umri uslužbenec, od kaJerega 
izvaja ES^jäSk kot ugokojenec^ 

28. kos. 

10. Poslednji stavek § 332. zakona o uradnikih z dne 
31. marca 1931. se izpreminja in se glasi: «, v veljavi 
pa ostanejo §§ 21., 51. in 107.«. 

11. Odredbe odstavka (s) § 341. zakona o uradnikih 
z dne 31. marca 1931. je treba razumeti tako, da velja 
za vse one častnike,'ki jim je vzeta za pokojninsko osnovo 
tudi specialna vojaška doklada. 

12. V členu 321. zakona o ustrojstvu vojske in mor
narice z dne 30. septembra 1931. se dodaja nov, poslednji 
odstavek, ki se glasi: 

»Odredba člena 284. velja tudi za osebne in rodbin
ske dragiDJske doklade upokojenih častnikov in vojaških 
uradnikov«. 

13. V členu 334. zakona o ustroju vojske in mor
narice z dne 30. septembra 1931. se dodaja nov, posled
nji odstavek, ki se glasi: • ••• ' 

»Odredba člena 284. velja tudi za osebne in rodbin
ske draginjske doklade upokojenih podčastnikov in god
benikov.« •.•-'•• 

14. V členu 86. zakona o obmejni četi z dne 5. no
vembra 1931. se dodaja nov, poslednji odstavek, ki 
se glasi: 

»Odredba člena 58. velja 'tudi za osebne in rodbin
ske draginjske doklade upokojenih graničarjev.« 

15. Z uveljavitvijo zakona o podaljšanju veljavnosti 
odredb v dosedanjih' finančnih zakonih . in zakonih o 
proračunskih dvanajstinah z dne 10. avgusta 1929. je 
smatrati, da je prestal veljati člen 281. finančnega za
kona za leto 1922./1923. , ' \ 

16. Od dne, ko dobi ta zaton moč, prestanejo veljati 
odločbe ministrskega sveta F. A. br. 4320 z dne 27. maja 
1920.. in D. R. br.' Ì 2 0 3 9 z dne 18. decembra 1924 . " 

17. Rodbinska draginjska doklada, označena v Členu 
14. uredbe o draginjskih dokladah državnih upokojencev 
št. 75.500/1. z dne 27l oktobra 1931., se ugotavlja in iz
plačuje po odredbah, ki veljajo v tem. pogledu za aktivne 
državne uslužbence. . ' 

18. Ministrski svet predpiše po predlogu minietra 
za finance z uredbo višino draginjske doklade In pogoje, 
po katerih se pridobi in izgubi pravica do njej za one 
provizionirane poštne služitelje v Sloveniji, Dalmaciji, 
na otoku Krku in Kastavščini in njih vdove in sirote, 
kivse jim izplačuje pokojnina iz državnih sredstev sklad
no s členom 255. finančnega zakona za leto 1928./1929. 

19. Ministrski svet sme po predlogu ministra za 
finance- z. uredbo izpreminjati in dopolnjevati zakon O 
znižanju prejemkov z dne 20. septembra 1931. z dopol
nitvijo z dne 29. oktobra 19311' 

20. Minister za finance se pooblašča, da sme z uredbo 
zakonske veljave izpremeniti, odnosno dopolniti odredbe 
zakona o uradnikih z dne 31. inarca 1931. in zakon« o 
organizaciji finančne kontrole, ki se nanašajo ua «pre
jemanje v službo, razpored uradniških in zvaniöniäkih 
zvanj, ugotovitev denarnih prejemkov, preskrbo z oble
ko, ženitev zvaničnikov, uporabo orožja in disciplinske 
predpise za zvaničnike finančne konifcnofe. -

21. Minister za finance se; pooblašča, da kljub od
redbam zakona o uradnikih glede prestanka službe zniža 
sedanje število uslužbencev finančne kontrole na število, 
ki. je odobreno e proračunom za loto 1982./1983. 

22. Državni uslužbenci, ki. so dovršili višji tečaj viSJe 
pedagoške šole z diplomskim izpitom ,in so seda] učite
lji na učiteljiščih, se ' prevedejo, ko opravijo proiesoraki 
izpit, v prejernke.vprofesoTJBv ибИбЦШЈ, .in sker": oni a 
?• tefti. &№&&Шш&.еЈјШј д Л Ш . aoJoiaiao акд-
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pino, z 10 leti v VII. položajno skupino, s 13 leti v VI. 
skupino, s 16 leti v V. skupino, z 21 leti v IV. sku
pino, 2. stopnjo, in s 25, leti dejanske državne službe 
v IV. skupino, 1. stopnjo. Po izvršeni prevedbi veljajo 
za njih napredovanje predpisi zakona o uradnikih iz 
leta 1931. 

Državni uslužbenci, ki so dovršili višji tečaj višje 
pedagoške šole z diplomskim izpitom in so sedaj urad
niški pripravniki na učiteljiščih, se prevedejo od dne, 
ko dobi ta zakon moč, za učitelje na učiteljiščih s polo-
žajnimi skupinami, ki bi jih. imeli, da so ostali v uči
teljski službi. Ko opravijo profesorski izpit, se prevedejo 
v prejemke profesorjev učiteljišč skladno z odredbami 
prednjega odstavka tega paragrafa. 

t Tajnik viš> pedagoške šole mora imeti filozofsko 
fakulteto, opravljen profesorski izpit in se postavlja ter 
napreduje po skupinah, kakor izredni profesor višje 

-pedagoške šole iz XIII. poglavja, § 346., zakona o urad
nikih z dne 31. marca 1931. 

Tajnik, ki se zateče na tem položaju s to kvalifi
kacijo in z najmanj 18 leti dejanske državne službe, se 
prevede v IV. skupino, 1. stopnjo; ti prejemki mu pri
padajo od dne, ko dobi ta zakon moč, dotlej pa samo 
prejemki profesorja srednje šole. 

23. Višji svetniki in svetniki ministrstva za finance 
kakor tudi višji monopolni svetniki in svetniki uprave 
državnih monopolov, ki so prevedeni v ta zvanja iz 
zvanj načelnika oddelka, odnosno direktorja markarnice, 
.strnejo napredovati v. III. skupino, 2. stopnjo, odnosno 
i. stopnjo kljub §§ 49., 257. in 346. zakona o uradnikih. 
-. : Sedanji računski inšpektorji ministrstva za finance, 
ki so dobili inšpektorsko zvanje, preden je stopila v moč 
uredba o določitvi činov in razvrstitvi zvanj finančne 
stroke z dne 27. oktobra 1928., in ki so se zatekli na 
dan, ko dobi ta zakon moč, v aktivni državni službi, 
,dobé kljub § 45. zakona o uradnikih* za višje tajnike 
•ministrstva in se za nadaljnje napredovanje nanje upo
rablja odredba odstavka (') § 257. zakona o uradnikih z 
dne 31. marca 1931. 
. -.Prejšnji podšefi ministrstva za finance, ki so dobili 

:to zyanje, preden je dobil moč zakon o uradnikih z dne 
31. julija 1923. in ki se zateko, ko dobi ta zakon moč, 
-v aktivni državni službi, dobe kljub §§ 45. in 49. zakona 
o uradnikih zvanje tajnika ministrstva v VI. položajni 
skupini in se uporabija^za nadaljnje napredovanje nanje 
odredba odstavka (') § 257. zakona o uradnikih z dne 
31. marca 1931. " 
•,•'•.-.. 24. Uradniki, razporejeni po strokah po točki 2. § 45. 
uradniškega zakona z dne 31. marca 19,31. s fakultet
no ali višjo strokovno izobrazbo, se prevedejo po 15 letih 

J|£i&vne službe v VI. položajno skupino zvanj,. ki so raz
porejena po strokah po točki 3. § 45. uradniškega za-
ioina, v zvezi s točko 1 § 257. uradniškega zakona. 
•/-. : 25. Cas, ki je priznan državnim uslužbencem, z ukazi 
џЏ izvršnimi odločbami za nadaljnje napredovanje po 
^aJkonih,.ki so valjali, dokler je dobil moč zakon o urad
nikih z dne 31. marca 1931., se jim šteje nâ isti način 
tudi po tem zakonu. 

Ц •„••.. § 6 & 

Ï. Zakon o organizaciji finančne uprave z dne 7. de
cembra 1929. se izpreminja in se dopolnjuje takc-le: 

V § 3. je za besedami >na oddelek za državne dol
gove in državni kredit (VT.)c. vstaviti besede: 
- i Г ' • '• 

\*-
l»'t«. 

Vrzel £ izjwukji. Jtoa^a; >agaajciži « Og. н& 

»na proračunski oddelek (VII.); pri besedah »na 
oddelek za državno računovodstvo in proračun {II.)« je 
črtati besedi: >in proračun«. 

V drugi vrsti odstavka (J) § 4. je črtati besedi: »in 
proračun«. 

V § 6. je črtati točko 10. pod I. »Za obči oddelek.« 
po točki 4. pod VI. pa vstaviti: -

»VII. Za proračunski oddelek; 
1. posli glede sestavljanja državnega proračuna; 
2. posli samoupravnih proračunov in financ; 
3. statistični posli državnega in samoupravnega pro

računa in financ.« — Točka 1. pod II. »Za oddelke za 
državno računovodstvo in proračun« se črta tako, da po-" 
stane točka 2. točka 1., točka 3. pa točka 2. Pri II. »Za 
oddelke za državno računovodstvo in proračun« je črtati 
besedi: »in proračun«. . 

Minister za finance se pooblašča, da sme izpreme-
niti po teh izpremembah in dopolnitvah, pravilnik o po
slovnem redu pri ministrstvu za finance. 

2. § 41. zakona o organizaciji finančne uprave z dne 
7. decembra 1929. prestane veljati. 

§ 64. 

Hercegovskim in bokeškim vstašem in njih rodbi
nam, ki jim je odredila bivša črnogorska vlada, dosmrtne 
podpore, se izplačuje še nadalje državna podpora z dra-
ginjskimi dokladami vred ођ pogojih, ki veljajo' za 
državne upokojence. 

§ 6 5 . '' • • •. , 

1. Za čezurno delo, kolikor se po službeni potrebi 
mora uvesti, se ne plačuje nikakršna nagrada, razen na
grad za čezurno delo osebja, ki izdeluje državni prora
čun in končne račune. To ne velja za one primere, kjer 
sta pravica do nagrade in nje višina urejeni z zakonom. 

2. JDržavni strokovni izpiti in višji državni strokovni 
izpiti, itjen obstoje, so brezplačni. 

3.'Šefom in računskim preglednikom krajevnih kon
trol se ne sme izplačevati nikakršna nagrada za delo pri 
uradih, pri katerih so postavljeni. 

§ 66. . 
1. Proti častnikom, Članom zadrug za zidanje stano

vanj, je dopustna za terjatVe teh zadrug prepoved do 
50% aktivnih m pokojninskih prejemkov, razen rodbin
skih draginjskih doklad, če na to pristanejo, in s po
gojem, da sé sme prepoved izdati šele, ko se jim izroče 
hiše in izdane tapije, odnosno ko se izvrše vpisi njih 
lastninske pravice v zemljiških knjigah. Taka prepoved 
se more dovoliti samo za amortizacijske terjatve, kî ne 
trajajo več ko 20 let. , 

2. Po §§ 1. in 24. zakona o zadrugah državnih usluž- . 
bencev z dne 3. novembra 1931. se ne vračajo vsote, ki 
so bile pobrane v času od| dne 1. junija 1928. do dne 
1. decembra 1931. po točki 4. člena 70. uredbe o nabav-
ljalnih zadrugah državnih uslužbencev in zvezi nabavr 
ljalnih zadrug državnih uslužbencev z dne 5. decembra 
1920. z izpremembami in dopolnitvami z dne 12. maja 
1928. Od tega so izvzete vsote, katerih povračilo je do 
èaea* ko dobi ta zakon moč, prisojerro z razsodbo držav
nega sveta- >, 

3. Podpore, ki se izplačujejo iz državne blagajne pò 
zakonu o podpori z dne 16. februarja 1929., razglašenem 
v »Službenih novinah« z dne 20. februarja 1929., ïtev. 
42/XIX. (pod 93.), se ne smejo jemati v izvršbo za'no
beno terjafeg. 3&а&е<Ц>а ae nanaša tudi na one izvršbe,. 



*i *5Ж 

576 

ki so bile dovoljene do dne, ko dobi ta zakon moč; ven
dar pa izvršitelj ni dolžan vrniti onih zneskov, ki jih je 
že prejel na podstavi dovoljene izvršbe, preden dobi ta 
zakon moč. 

Ta odredba velja za ves čas, ko se izplačujejo pred
nje podpore iz državne blagajne. 

Podpore iz spredaj omenjenih zakonov znašajo ob 
smrti matere za vsakega otroka po 1600 Din na mesec. 

4. Izdatki, ki se vrše po odločbah D. R. br. 6207 z 
dné Žl. januarja 1928. in Pov.br. 64 z dne 5. februarja 
1930.. se izknjižujejo po tej zakonski odredbi. 

§67. 

V odstavku (3) člena 6. uredbe o povračilu potnih 
In selitvenih stroškov civilnih državnih uslužbencev 
št. 84.600/1 z dne 12. decembra 1931. se dodaja nov po
slednji stavek» ki se glasi: >Tehniškemu osebju, ki oprav
lja tehniška terenska dela pri katastrskih meritvah, sme 
določiti minister za finance s pravilnikom namesto dnev
nic posebne doklade za terensko delo«. 

§ ,68. 

Senatorjem in narodnim poslancem, bivšim .držav
nim uradnikom, se šteje, Če vstopijo vnovič vvdržavuo 
službo, Čas, ki so ga prebili kot senatorji ali narodni po
slanci, za pokojnino. 

§69. 

Prejemki v gotovem iz naslova reparacij od Nem
čije, do katerih ima naša država pravico po odredbah 
haaških opòràziimov_z dnè 20. januarja 1930.,. se upora
bijo za razbremenitev proračuna državnih ražhodkov v 
ustreznem znesku za izdatke, ki so posledica vojne. 

§ 70. 

Minister za finance se pooblašča, da sme odobravati 
na predlog ministra za vojsko in mornarico za material
ne fazhodke večje kredite, kot so odobreni з proračunom, 
do skupne vsote Din 400,000.000—. Ti naknadni krediti 
še smejo odobravati samo, kolikor se dosežejo presežki" 
dohodkov nad zneski, določenimi s proračunom. . ' 

• • - § 7 1 . '-;!• 

1. Vse zakonske odredbe, po katerih Je bilo dopust
no odobravanje glede vrednosti licitacij in pogodb ,za 
nabave, izdelave, pro'dajë in dr., kljub načinu, označe
nemu v člemi 95,,g zakona o državnem računovodstvu, 
prestanejo veljati. 

2. Veljavnost odredbe § 200. zakona , o odrtih se 
.odlaga za leto dni. ,' 

3. Razveljavlja se cesarska uredba z dne 9. avgusta 
1915., drž. zak. št. 234. . :.w . -

.' -v' • '•'.'•• ' > v ' i 7 2 - -i''-- ' V - S / ' ; 
/•• JDovpIjujo se razlastitev privatne svojine,' odnosno: 
ustanavljanje služnosti v-breme privatne svojine na ne-; 
premičninah v ta nam6n^ida; se .namestijo-'ini vzdržujejoi 
vodi za,, prevajanje elekteičnega.toka ,v korist, .državiuh,; 
banovinskih,! .občinskih kakor tudi drugih občekoriatrUh' 

. p o d j e t i j . . . , . ...,!.,, .'•:••• '••. v. , • ; ; • ; - . ; 

Potreb^,,obseg in PQgojiî.jailastityê,. odnosno služ-s 
noet^ zlasti doiočitev odškodnine lastniku odvzetega ali; 

28. kos. 

obremenjenega zemljišča se ocenijo po načelih in posto
panju, ki je predpisano za. druge primere razlastitve 
privatne svojine, v onem delu države, kjer razlaščeno 
zemljišče leži. 

§73. 

1. Za one državne zgradbe, ki se uporabljajo za 
urade banskih uprav, se najemnina ne plačuje. Prav 
tako se ne plačuje najemnina za one banovinske zgrad
be, ki se uporabljajo za državne urade in ustanove. 

2. V krajih, kjer so meščanske in osnovne šole ' v 
državnih in ne v občinskih zgradbah, so šolske občine 
dolžne, da vrše popravila in vzdrževanje teh zgradb 
iz svojih sredstev, če državi ne plačujejo nobene na
jemnine. 

§74. 

Do dne 31. macca 1933. se odlaga izvrševanje: 
1. § 43., § 46. in § 47. zakona o pospeševanju kme

tijstva z dne; 6. septembra 1G29., kolikor se tičejo te od
redbe občinskih skladov; 

2. uporabljanje § 4., točk 1., 2, in 3., in § 5., kolikor 
se nanaša na iste točke § 4. zakona'o zdravstvenih ob
činah, se vrši tako, kakor je predpisano z zakonom o 
zdravstvenih občinah, samo v onih zdravstvenih občinah, 
odrejenih po banu, ki se v krajinah, kjer'teh zdravstve
nih občin doslej ni bilo, izjavijo za pripravljene in ki so 
sposobne, prevzeti zdravstveno službo, ustanovljeno z 
zakonom; 

3. § 12. zakona o zdravstvenih občinah;, 
• 4.'§31. zakona p bolnicah. . ''''.[ 

Sprejemajo se v vednost in se odobrujejo: t . 
; 1. odločbe predsednika. ministrskega; sveta Pov. br. 

396/II z dne 11. junija 1931., Pöv. br. 409/11 z dne 16. ju
nija. 1931,, br. 76.876/11 z dne 2. julija 1931.y be74.396/11 
z dne 6; julija 1931,, br. 78.103/Ilirz dne 6. julija: 1931., 
br. 71.349/11 z dne 7.. julija 1931., Pov. br..467/11 z dne 
13. julija 1931., br. 81.598/Д z dne 15., julija 1031., br.. 
62.749/H z dne 16. julija 1931., br. 85.187./IIz dne 26. ju
lija 1931., br. 83.493/11 z dne 29. julija 1931,i;br.:90.200/II 
z dne 7; avgusta 1931., br. 100.007/11,z dne.4. Septembra" 
1931., br. 94.97'3/Ц z dne 24. avgusta 1931., br, 101.502/11 
z dne 14 septembra 1931., • br. • 108.400ДР z dne. 28. sep
tembra 193d;, Pov. br,: 682/11 z dne 29. septembra 1931., 
br. 110.7i4/II-z,,dne 3/; oktobra;.-'1931,, Pov. br, 837/11-, ž 
dné 13. nòvembta 1931;, br. l-29i479/Mz dne 20; novem
bra 1931., br/130.731/11 z.dne,23- nóyembra 1931., br. 
132.090/11 ž dne Џ. novembra Ì 9 3 Ì , ^ . 1̂ 9-98Ö/II z dne 
27, novembra Ï931'., br. '127.335/ÏÏ. zadnje 2,'r decembra 
1931., br. 134,298/11 z dne 3. dec.'.iÖ3i,, br. iSB-OeO/Cz 
dne 8. decern ora 1Ó31., bf. 123.H7/ÏÏ z!, dne10. decem
bra 1931., br. 137.970/11 z dne 10.' decembra 193Ì;, br. 
138.055/H z dne 16. deôém-bija 1931Ì, br. 140.ШД1 z dne 
18. decembra 1931,, br. 140,865/11 z dne .%{, ..decembra 
1931,, Vav\ br. :'^т.г'&&е:$&А&.1Ш^&Џ&.Шп1 
z dne ,30.. dec. Ï93.1., $кЖШ1\1.$ due 27» februarja „ 
1931., br. 31:.84l/lï..z.:.'dne 18, marcia iOâl.!, bri З&ОбС/Ца , 
dne 3: decembra 1931., br.-34Ž66/Vl'in 44.4Ì9/VI z diie 
27. .oktobra ̂ 9|il.*vStr. .РОУ>ЈКГ. 57,/Уîi&dne 14: decembra , 
1931,, bx,. 55406 /y i J^d^^ . decein;bra_Ì931,, br, 23,301/1 ;--; 

P4 
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«« 
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z dne 31. marca 1931., (uprava državnih monopolov), 
Str. Pov. br. 12 z dne 22. junija 1931., (ministrstva za 
socialno politiko in narodno zdravje): St. br. 50.648 z 
dne 2. novembra 1931., St. br. 19.097 z dne 24. oktobra 
1931., Pov. br, 1270.z dne 7. decembra 1931., St. br. 
60.589 z dne 10. decembra .1931., St. br. 38.338 z dne 
11. avgusta 1931., (ministrstva za trgovino in industrijo) 
I. br. 35.946/1 V z dne 21. novembra 1930., (ministrstva 
za promet) G. D. br. 78.546 z dne 10. oktobra 1930., 
G. D. br. 80.905 z dne 22. oktobra 1931., (ministrstva za 
šume in rudnike) S. R. br. 18.964 z dne 4. septembra 
1931., br. 23.966 z dne 8. septembra 1931.; odločbe1, mini
strskega sveta br. 5955 z dne 3., julija 1928., br. 4222/11 
z dne 15. januarja 1932., br: 6388/11 z dne 221 januarja 
1932., Stf.. Pov, br. 145/11 z dne 2. februarja 1932., bf.. 
14.656/H z dné 9. februarja . 1982., br. 1&133/IL z dne 
12. februarja 1932., br. 16.134/11 ž dne 12. ; februarja 
1932., br. 16.628/11 z dne 13, febr. 1932., br. 18.017/11 z 
dne 17. februarja 1932., Str. Pov. br* 223 z dne 13.. fe
bruarja; 1932., Pov. br. 282/II z dne 23. februarja 1932., 
br. 14.609/III i dne 18. februaHa 1932.» br. 12.773/11 z-
dne 5. februarja 1932., br. 22.011/11 z dne 27. februarja 
1932., br. 19.99Ö/II z dne 2. marca 1932., (ministrstva za 
poljedelstvo) Pov. • br. -5757/У la •.• z dne '••• 16. febr. 1932.,-
št. 5920/VIa z dne. 16.-. februarja.' 1932., br. 7308/V)a z. dne 
16. februarja; |;932:,-'tr..' 6173/VIa z dne-16. februarja 
1932., b'i\ 203/VIa z : dne. 16. lebruarja 1Ô32., odločbe 
ministrstva zalfinanéè brv 46.748/1 z dne•-22? 'oktobra" 
1931., br>440ö/-Vl z dne 16j januarja 1932.,-br: 16.156/Џ "• 
ž dne 12t febr|iarjà.l932.,,br. 145.373/lî z dné • 31.^de-, 
cerijttra î§311, odločba ministra pravde br. 108401 z.'4he ' 
4. d^emjbra 19J50.; odločba 'ministra za prosveto ìPov. S. 
N. bri 275 z dne 14. maja 1930., odločba ministra za so

cialno politiko in narodno zdravje . S. bri' 1330 z dne 
26. januarja 1932.. # 

Izplačila po prednjih odločbah ' se morajo vršiti v 
breme ostvarjenih presežkov pri dohodkih in doseženih 
prihrankov in izkazati v končnem računu za dotično 
proračunsko razdobje.; 

. 2. ukaza: ministra za notranje posle III. br. 67.247 
z dne 5. decembra i-931. in ministra za finance K. Pov. 
br. 9 z dne 2. januar ja 1932. ' , • r. . r 

л ' ' .' v' i • § 7 6 - •'• > 

Vse odredbeLdosédanjih finančnih zakonov in.zako
nov o proračunskih dvanajstinakj'.s katerimi so bili ve* 
ljavni zakoni izpremenjeni, ukinjeni ali dopolnjeni, ka
kor tudi vse uredbe, pravilniki, drugi predpisi in od
ločbe, kar jih je bilo ž.e izdanih .ha podstavi pooblasti
tev, _navedenih v omenjenih zakonih, veljajo še iàdalje. 

1 : • -••'У : § . 7 7 - '::: '. ч ' ' :• '• 
• Ta" zakon dobi moč, ko. ga, kralj podpise in se ra> 

glasi v- >Službehih llovmah«, kolikor ni v poedinih pa
ragrafih' odrejeno drugače. Krediti, .odobreni s tein za
konom,, veljajo kljub odredbi $enä:2i. zakona o državr 
hein, računovodstvu od dne 1. .aprila 1932. do däe 
1. aprila 19331 ".- '•-•• ' , ; -

;Našeinu .ministru- pravda priporočamo, naj razglasi 
ta zàkphj^vsem Našim ministrom,» na j skrbe za njegovo 
izvrševanje, oblastvom pa zapovedujemo, naj po njem 
postopajo, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajoč 

V Beogradu, dne 25. marca 1932. 

^ 5 11 ,,i 
•Minister 

)"• dr. Mili É. 

,;*., s * * . -

za finance 
Ije'vié É.r« 

l " * ' ' ^ ' ^ i'-/^ ^ y 

:'•'. ^у '••• Predsednik;; m e t r s k e g a . ":"1 

Videl in pritisni^ državni 
^ pečat 

Čuvar državnega pečata, 
minister pravde 

Bož. Maksimovié g. r. 

P, E. Živković s. r. 

S l s - ; ' " - ' • 

äs,;-, ; 

Minister za zunanje posle 
dr. V. Sï&rinkoviè s. r.' 

;'„• Minister 
za trgtfvino in industrijo 

dr Albert Kramer s. r. 
i 

\ Minister 
. za socialno? politiko in > 

••-;,'i narodno zdfavje 

Ivan Piceli в, r,, 
i 

Mihisïer za notranje posle Minister 

d*. M, Srškić s, r. , , . z a š u m e i n r u d n i ß e 

'• , \ St. Šibenik s. r. 

'Minister za prosyeto 
"dr. Brag» S.,Eoji6 s. r. 

Minister BJäy^e 

Bož. Maksimoyi6j. r. 

Minister za građbe' 
Nikola Freka s. r. 

,{'. Minister "1* 
za vojsko in mornariob,V;-

ajmijski general 
prag. ž. Stojanović s.rr. ; 

/ Minister za;'fmance-Г ' 
' dr. Mil É. Diojfdjevié s. r. 

Minister za promet 
Laz. Radivojević s. r. 

Minister za poljedelstvo **. •••••„. -

Juraj „Deinetrovió s. r. zâ ielesao vzgojo naroda 
dr. Kraljević Uragan a. г. 

. • > * . 

•] -i2"iK: 

' t . ' v , i • 
•^rvH^lDM^wy ***• 

Sa«.-ï.. хЛ 
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Mi 

ALEKSANDER L, 
pò milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

objavljamo vsem an vsakomur, da sta 

narodna skupščina kraljevine Jugoslavije, 
sklicana za dan 7. decembra 1931: na izredno zasedanje 
z ukazom z dne 23. septembra 1931., v svoji VIII. redni 
seji, ki jo je imela dne 12. februarja 1932. v Beogradu, in 

senat kraljevine Jugoslavije, 
sklican za dam 11. januarja 1932. na izredno zasedanje z 
ukazom z dne 28. novembra 1931., v svoji IX. redni seji, 
ki jo je imel dne 25. februarja 1932. v Beogradu, skle
nila in da smo Mi odobrili in proglašamo 

zakon 
o gospodarskem svetu,* 

' Obče, odredbe. • ..." 

ki se glasi: 

Po členu 24. ustave se ustanavlja gospodarski svet 
s sedežem v Beogradu. ' - '_.. 

Gospodarski svët iê sampsffriTV* gfrofcoyno posveto
valno telo» za gospodarska in Bocialna~vprašan|a.. 

"^Stroški za osebne in materiahje izdatke gospodar-
skega sveta obrem^njajo državni proračun. -'• 

• ~ " ' " ' '•"• " " t i - — - ; • - . .;•-

Gospodarski svet oddaja na zahtevo kraljevske vlade 
mnenja o zakonskih načrtih, s katerimi se urejajo go
spodarska in socialna razmer ja, vštevši tudi vprašanja 
Javnih financ, javnih davščin, jkakor davkov, ; trošarin, 
carin in pod., prometno vprašauje itd: 
~ Ministrski - svet lahko sklefle na predlog pristojnega 

ministra, da se vroče gospodarskemu svefu zaradi mne
nja tudi načrti uredb in pravilnikqv za ,uporabo zako
nov, omenjenih v prvem odstavku. 

Prav tako pošlje lahko zaradi* mnenja ministrski 
svet gospodarskemu svetu konkretna vprašanja obče go
spodarske; in) socialne '.politike. ' ._..., 

Narodna ekupščina ali senat lahko skleneta, da se 
zaprosi po njih iniciativnih predlogih? preden se raz
pravljajo v narodni skupščini ali senatu, ed gospodar? 
skega sveta strokovno mnenje. ;: У-

Gospodarski svet sme jemati vprašanja, omenjena v 
prVerft odstavku, tudi po lastni iniciativi; todà-s pristan
kom kraljevske vladi v/ pretres in ppdajatì fcaajjevski 
vjadi primerne predloge. ;; :' '<-•• % ^ '. •'•:'_ 

i ^Gospodarski syé't moi-a oddati"svoje ß'irpkoyno mn£ 
nje v roku, ki praviloma ne mdre biti daljši od meseca 
diu/ Kraljevska vlada* odnosno^narodna 8јкирД8(Ц*-аИ 
sènàtftlahko Ja rok na^aahtevof gospodarskega svetalpo-, 
daljšajo, .labio, pa zahjev^jo. mnenja tildi v'skrajšanem; 
roküv Skrajšani rok ne sihe biti krajši od 14 diu.. 

čVje zahtevala kraljevska vlada mnenjfe gospodar-
šftega sveta o zakonskem načrtu, moia vrojäti dobljena 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavijéc z dne 
35, marca iojjfe St, даХ#ОЗДГ' . */fUi iff» Ш ' fn-y-y« -

S ^ | 

28. kos. 

mnenje hârôdnemu predstavništvu ' obenem s tem zâ  
konskim predlogom. 

§4. 
Gospodarski svet lahko .zahteva po pristojnem mi-, 

nistru od državnih, banovinskih: in samoupravnih ura-' 
dov, kakor tudi od javnih ustanov in zavodov pojasnila, 
ki so potrebna, da odda svoja mnenja. 

Članstvo v gospodarskem svetu. 

• . § 5. . . 
Gospodarski'svet sestavljajo stjiakavai predstavniki 

gospodarskih krogov in strokovnjakov v gospodarskih in 
socialnih vprašanjih, ki se postavljajo po odredbah tega 
zakona za tri Jeta. 

Za člane gospodarskega sveta se lahko postavijo 
osebe,'ki so državljani kraljevine Jugoslavije in ki so z 
dosedanjim svojim delovanjem dokazale, da so poučene 
-o-gospodarskih-in. • socialnih vprašanjih, ki so dovršile 
3ft, j f i t starosti in uživajo častne pravice. Vsak član ima 
svojega namestnika.' . 

:.. ; § 6. 
Mandat prestane: 
s smrtjo; •' • 
z izgubo državljanstva; ; . •'• 
z izgubo častnih pravic; ' 
z ostavko; ,;.-'.. " ' . 
z ràzreêïfvijô zaradi nerednega izvrševanja'idolžnosti. 
.Čim prestane Članu gospodarskega sveta mandat, po-

; zove predsedništvo'gospodarskega sveta takoj namest
nika. Ko še tudi mesto namestnika izprazni, se popolni 
mandat po predpisih § 8. Mandat namestnika in novo 
postavljenega-člana poteče, kakor mandat onih, nà'ka
terih mesto'sta prišla. ' 

§ 7 . K : ••:• , . q 

Članstvo v gospodarskem svetu je častna dolžnost' 
Člani sveta zunaj Beograda imajo pravico tao stalne brez
plačne vozovnice /na državnih železnicah, odnosno na. 
ladjah od svojega kraja, t.. j . svojega stanovališča do 
Beograda. Za službena potovanja in zâ séije.v syetu pre
jemajo poafibno. dnevnico, ki jo določi ministrski svet. 

: .Narodni poslanci in senatorji nimajo kot Člani gospodar
skega, sveta za zasedanja senata, odnosnog narodne ekup-
ščihepravice do odškodnine; določene v [tem paragrafu. 

Za svoj glas pri .oddajanju mnenja ;Ue odgovarjajo 
'člani gospodarskega -sVeta 'niti kazenski n'iti disciplinski. 
Dolini so čuvati službeno tajnost glede \Jsoh činjenic in 

- pojasnil zaupnega značaja, ki jih doznâjoiob iArŠevanju 
svoje dolžnosti. U -, " . . ) " £ 

: ' r ••*- •;•'.••;• •:•': § è . . ' ' . 'J '"'•?? 

Člane gosp^jEkega sveta pojavljaj; kralj h& pred-
log predsedhika^mi^istrskega sveta,* ki prtedhođno zasliši 

-miniBtrtkl V̂6t.'~; \.'_ '._ '-'}: • •{ . 'tff' 
;: ; ÖoftpodarskX'svet éestoji iz eó.Jlanoy. in pfàv -tolikp.,. V 
: nfimesffiikotf, in-sicer^riz ^LpfŠastavnikpv polledelstvat ^. | 
i zadružništva in Sktnarsiva, Ц 10. predsta^iko^ trgovine, Ч ' | | 
;Hnđu%trije, obrtaj železniškega,"*pomorskega, ranega in ••?$ 

ostalega prometa, jf>ankpvstv«a in rudnišfva, if 5 pred;* /vi 
•stavnikov delavcev "in privatnih nameŠčeiicev, iz'15 pred- v r S 

stavniiröV'javliffl dëkveêV iz, gospodarskega in social
nega območja. , ч; ' ^ ; ^ ; ' " ' . , ; , , . 

V;'Predstavniki poljedelstva, žadtu^s^va, Štimarstvat „-
trgovine, industrije, obrta» > železniškega, pomorekëg^ '••$> 
rečnega in ostalega prometa,; bankovstval radništva, jav-:W 

•iOtt-^lävcM'"ffi"'ßWl*ätir патевШсе^ »i ßQata*liaja|| 

> ' K . . . i : - . - -
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izmed njihovih-strokovnih in stanovskih organizacij, Če 
jih je kaj. 

e.V.. ' . . , . ' 
Razen rednih članov sme pozivati gospodarski svet 

k sodelovanju pri izdelavi poedinih mnenj tudi posebne 
strokovnjake kot izvedence. Ti izvedenci se smejo ude
leževati razprav-gospodarskega sveta in podajati ustne 
in pismene referate. Glede voznih stroškov, in dnevnic 
veljajo tudi zanje odredbe prvega odstavka § 7. 

Organi gospodarskega sveta. 

• . . - • i - | 1 0 . • • ; ! : ! _ . : • • 

Organi gospodarskega sveta so: \ 
/^plenuni; 
^./predsedništvo; 

•' Vižvf silni odbor; :' . . : i • • ; i. 
"*t,;strokòvni odbor. 
" : Predsedništvo je sestavljeno iz predsednika, dveh 
podpredsednikov in dveh tajnikovi 
1 Izvršilni odbor seëtavlja .poleg, predsedništva še 
sedem članov, .izvoljenih .po- plenumu gospodarskega 
sveta. • • i 

. • • • : • • • . : • . • . • . . • . § . 1 1 . , . • . . - : =. ' . . 

Ш^Р „..Gospodarski svet sé sestaja na redno, zasedanje dne' 
PWil — ̂ oktobra vsakega leta. Izredne seje,jima gospodarski;. 

w 

ПЛ. 

S*"f 

v et* na 
odbor in 

'..V, 

po,ziv kraljevske vlade, flili če to -sklene 
kraljevska vlada na tat sklep pristane. 

§• :12. 

ao.osL sname seje..spada, razen posvetoval-. 

№,: 

nega delà' zlasti, ШорЗ.е̂ ^ vó^teoppasèa 
izvr^n>^a'rciaBo'rà Ла^ШаШ^шјвМбУуТб^^ЧМ^^о!©-;-
Sevanje ' poslovnega rèda.: l ' • ' . ' • ' : ..'...'.. 

. . , % l& ;• .. - ... > ; • . . , 

Plena rn im separo gospodarskega sveta smejo pil-', 
.'sosjivtfvaii s pravico pomóveì javnega sklepanja samo č lani ' 

.. gosrjodaiiskega svetèt." ;-f;:
:- :, ; ; • • ; . . . . , • : .< : • . . . ';'. • 

. ^^'s'Sejamrstóeior'plrÌBoetVovati s .p rav ico gp.vOr.iti i n , z a h j 

-fevaiti, -odnosno, dajat i pojasnila^ . t o d a , brez, . g lasova lne 
• •'präTiefti v.•••,'••': :•-• •;;•.-?!• ' /•: - i-; / .•••;: •'-.•••-Л 'v. ! •',r , ;.-

<-;\ biadi '«kraljevskevlade;« '••'•-• '••.;-"'.•/..'•.;•'' •.- •-"' .• 
i odposlanci ^ ö e d M h minis t rov; .? ' ••,.• .<л ^« ;"V- ; .,; ' ; 

, ^ '. izvedenci,' pozvani, p o gospodarskeiri svetu. 
1 Ciani narodnega predstavništva smejo prisostvovatr 

• ^јада ^OBpQ '̂riSkéga sveta,, nimajo^ pa- pravièev. govoriti. 
• ' • . ' Н 1 У , < ; . 1 ч ..•'•'•",•,•' • . • : ' „ • Г . " . . " ; ' . •• У •- ' : ' * • ' • • < - . \ . . : . : ; . ! • • • . • , . . •••'• 

• ., .-• . . . . . . . 4 . g > . ; ,.. . 

MtóVrfò.>Mfla п Н ^ ^ 
.,., .. ^ ' '-Sklepa'Ш:'фШШШ'̂ Ш^>^Ш!̂ ^^ШТв^А. • 

ШДј^ 1лббпа mnenja sé -prïïaéàjjozapisniku inporoëilu, ' ob* 
Wi ;?t'ènerfi^p!à^évs fflèpftfa'Vecìne |оа"ВДо.résórtnlm mini-
ШеЏ ." &Шjh:'''ÀâћA6тirî ^Mr'nÀ^mü:''1$!red'â^nî f̂tЛ.V.'̂  '• •..•.'•v"1'"- ' 

nom sveta in zahteva od njih v določenem roku pismeno . 
mnenje. Izvršilni odbor izdela na osnovi tako dobljenih 
mnenj stališče gospodarskega sveta po dotičnern vpra
šanju. V nujnih primerih odda. izvršilni fi»dbor lahko tudi 
sam mnenje. . " ' . , v * . ' " . . .. > 

Izvrši lni odbor : skliče pretfsedmk góspo^stfega^ 
sveta po potrebi.. Predsednic pa mdr& sklicaîî sejo, če 
to zahteva minister-.ki je bil poslal kak svoj predlpff.ali 
vprašanje zâra'di mnenja. ' "- -Џ^-Љ I ^ W ' . l t t ì 

Za razpravo o poeâînui vprašanjih" lâ%ko-izvei!'go
spodarski svet strokovne'odbore; ki jim 1ö;nalögay >p̂ i~ 
praviti referate in rhateTial zà delo V'p'lena*nihJ'«e&n 
ali v izvršihlern odboru.. ... . . i---,; 

• §,16. 

Izvrši lni o d b o r ' s k l e p a polrtovéljayrib; Ш prisoštv4]"ie; 

se j i 'na jmanj polovica članov. ' ! " '" •• y. iA •"*** 
Odločbe in' mnenja ,se' sklepajo z .'abstflütfifj večina 

glasov, y sa ločena mnenja ,sé »prilagajo zapisniku in зе 
postopa z njimi po drugèni oaštaVku §14. . 

• "' '. '.'">••••'• i .;' ' ? \ :>m<>"*$•<} 

, . v •' • ... • § 1 7 - ' " ' ; > . ^ » ï ï i 
Upravne posle vodi predsedništvo po tajništvu. Taj

nike in tajnistveno1uràdni$tyo.pòstavlja^№dS(ediii^taiiiiÌT. 
etrskega syëta po predlogu izvrsilmeîîa••oàbbr»'*•.'. ми^ 

its; - r i ) . : - ^ . 

'&•№ 

Natančnejše odredbo-poslovanju.in.pristojnosti po
edinih organov gospodarskega sveta predpiše•'вд^вефџ^, 
ministrskega sveta s ̂ osebnim poslovnikom-ftospedarski 
svet lahko odredbe poslovnika s pristankom predsednika 

t ministrskega sveta izpremepL. . -• . . 4' 
*Wf 

м, J* •'•§(«№' i-àtïi ì ' )»U ' 

• . ( , . , 

fc;^,.. • Kadäf ne zaseda pìénùirî 'g6spođafsk"ega' svAta-pret 
iji; v№}^^ј^^ј|.^в^ејђо>ул1ае'funkcije ina1-'issvĵ ünj.̂ odbof'. 

InJJî jMpörialfslfeBgÄ' sveta vfoca.'ptèdmote,vposlà-
Џх ̂ М^ШђШШ1^%Ш^ zaradi Ш ^ а ^ е ^ р в т Шаг 

••••'; •Najkes.rieje'"v1 t r e h m e s e c i h , ' ' k e ^ d W ' - m ^ z a k o n ' A i ^ ' 
É sklice ; predsedfl ik miniâh'skèigar' ' sve tä : '•Éaàe'1 '^р^аатЈ 
škega''sveta 'k-prvemU žasfe-danjU: .ZaUdatije-^vorl7^* 
s>dnik miùistrskegiï'sve^a ali'pb^jem;detógfrarii!МпФ 
eter ;. p'ód : nj egdVirh • vods^vtint : e e tgótitfe&té&iFìrtet &>ï£ 
StitUÌra. '*-••••'i;\Y\ ;: i P O T t - : 

$;"2Ö.-. 
•ni'••'Ta zakon- dob^ moč na äaoj ko se;^^tei.v«&Öiftzbe-
nih 'novfnah<.;:Kö •d'0feiï:tâ jîakofe ntoo,'pijes«pieib.i4eljpti 
vsi predp|^^ki;muvfeasprotujejo.Ì!!i. •:̂ t̂/̂ t*<:* '̂vjnJii:ùJ«i 

''/ NàSéffid;тШз&а рга^е pripomicaia^V^eèkigìad 
ta" z"Slam^*sem :Naëmi> minastroïn^ œo'ïsÉaiè>(zà';âjegoVo 
Kvfšefahjejjióbjastvóm zapoveèugerri( ,̂,ètaî>.̂ o: 'ојегп'%о# 
stopafo^»sвmlöivsaЉomub ;̂p*àv^ l̂aj'se^^^^^ «;•?. 

: ̂ Beogradu- <dnö 18?'тШа- iteV;i);l^82e»/ÖP^"i<---'-; 

, ; •"• ' .^mister '< Predsednik ijiiüistrskega 
za^goVi0rb in industrijo ' ' •svéta 

' Ше1' in" pf ìtìs'hii'liViavài- -v> 

.cifrar ' drza'vùéga pèSàtai f W ^ ' l >-•• -;' -:Ш« 

)Mti 

'i präVö 
•.tjjt>ij-.vf.'/i.i.f.i,jfV' -i:«<iiii$f»" 

/;^.;-. ì{!Ìr:v;i!'i' .wv» !;•' ;t<ig.c';f' 

:.vt«i адлдљ ДО 
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k i se glasi: 

j 283. 

Mi 
ALEKSANDER L, ' ' , 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
objavljamo vsem in vsakomur, da sta 

narodna skupščina kraljevine Jugoslavije, 
sklicana za dan 7. decembra 1931. na izredno zasedanje 
x ukazom z dne 23. septembra 1931., v svoji XXX. redni 
seji, ki jo je imela dne 19. marca 1932. v Beogradu, in 

senat kraljevine Jugoslavije, 
sklican za dan 11. januarja 1932. na izredno zasedanje z 
ukazom z dne 28. novembra 1932., v svoji XIX. redni 
eeji, ki jo je imel dne 23. marca 1932, v Beogradu, skle
nila in da smo Mi odobrili in proglašamo 

zakon 
o prometu s pšenico,* 

§ i. 
Trgovina z žitom v kraljevini Jugoslaviji je svo

bodna. Izvoz in uvoz vseh vrst pšenice, rži in pšenične 
moke ostane izključna pravica države. Država vrši to 
svojo pravico po Privilegirani delniški družbi za izvoz 
deželnih pridelkov kraljevine Jugoslavije. 

Privilegirana delniška družba za izvoz deželnih pri
delkov kraljevine Jugoslavije prevzema do dne 1. juli
ja 1932. pSeniço iz žetve 1931. zaradi izvoza za račun 
države po ceni 160— dinarjev 

§2. 

Tako kupljeno pšenico plačuje Privilegirana d. d. za 
izvoz deželnih pridelkov kraljevine Jugoslavije ob pre
vzemu z najmanj 60% v gotovini, za ostanek pa lahko 
izdaja bone z določenim plačilnim rokom ob državnem 
jamstvu. Davčna oblastva sprejemajo te bone za plačilo * 
državnih davkov. Natančnejše odredbe o' tem predpiše 
minister za trgovino in industrijo sporazumno z mini
strom za finance, 

§ 3. 

Mlini, razen kmetskih mlinov (mlinov na vodo), mo
rajo plačevati posebno povprečno takso, ki se določi po 
storilni sposobnosti mlinov, in to do najvišjega zneska 
800 dinarjev za tono. To takso morajo plačevati vsi 
mlini, ki meljejo žito. Plačilna obveznost ne prestane^ če 
ustavi prijavljeni mlin mletje, a se bavi z žitno trgovino. 
Za kmetske mline se smatrajo oni mlini neglede na 
pogonsko silo in storilno sposobnost, ki niso urejeni za 
čiščenje, sortiranje in presevanje moke. 

§ 4 

Lestvico takse, omenjene v § 3. tega zakona, kakor 
tudi način njenega pobiranja, predpiše minister zâ trgo
vino in industrijo sporazumno ž ministrom za financé in 
ministrom za poljedelstvo. Minister za trgovino in indu
strijo se pooblašča, da predpiSé način poravnavanja ob
veznosti, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij, ustvarjenih 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
И, maria 1 Ш * ft % Ш Ш 

po odredbah zakona o žitnem prometu v državi z dne 
4. septembra 1931. 

§ 5 . 
Mini, razen kmetskih, označenih v § 3. tega zakona, 

ki meljejo žito ali se bavijo s trgovino z žitom, morajo 
prijaviti storilno sposobnost svojih naprav v 5 dneh od 
dne, ko dobi ta zakon moč. Natančnejše .odredbe predpise 
minister za trgovino in industrijo. 

§ 6. 
Minister za finance sé pooblašča, da da pri poštni 

hranilnici ministru, za trgovino in industrijo potrebno 
obratno glavnico na razpolago ob pogojih, ki jih pred
piše ministrski svet, zaradi opravljanja poslov, označenih-
v § 2. tega zakona. 

§7 . 
Lastniki (zakupniki) mlinov, ki se pregreše .zoper 

predpise tega zakona, ki podajo lažne prijave glede sto
nine sposobnosti svojih naprav, odnosno, ki vrše trgo
vino in- mletje žita brez predhodne prijave, se kaznu-, 
jejo z zaplembo vseh zalog in z denarno kaznijo od 10 do 
100.000 dinarjev, z ustavitvijo dela in zaporom od 3. me
secev do leta dni. 

- Če lastnik (zakupnik) mlina ne vodi sam mlina, se 
kaznuje z zaporom, kdor je postavljen, da mlin vodi; 
toda ostale kazni se v takem primeru izrekajo zoper 
lastnika (zakupnika) mlina. 

Te kazni izrekajo krajevno pristojna redna sodišča 
prve stopnje (sreska sodišča, kjer pa teh ni, prvostopna, 
odnosno okrožna sodišča) po hitrem postopanju, ki ne 
sme trajati dalj ko 14 dni. Pri tem se drže sodišča pred
pisov kazenskega sodnega, postopnika, ki velja zanje. 
Odločba (razsodba) sodišča druge stopnje je izvršna. 

Pristojno obče upravno oblastvo izvrši na zahtevo 
miniätrstva za trgovino in industrijo zaplembo zalog pše
nice in moke, in ustavi delo, dokler ne izda sodišče 
končne odločbe po tožbi (prijavi). 

• ' • § 8 . 

Privilegirana d. d. za izvoz deželnih pridelkov kra
ljevine Jugoslavije likvidira svoje obveznosti za pšenico, 
prevzeto do dne, ko dobi ta zakon moč, postopno, toda 
čimprej, in sicer po vrstnem redu prijav, boni za pše
nico, prevzeto po tem zakonu, pa se morajo izplačati 
najkesneje do dne 31. decembra 1932. 

, . • . ; § ö • • • - • • _ - ' • • ' • ; • . • • • • ' 

V-onih primerih, kjer. so dogovorili veleposestniki, 
ki so prodali svoja posestva, s kupci zemljišča kupopror 
dajnoyceno v vrednosti žita ali alternativno v vrednosti 
žita ali denarja, kakršno: notira novosadska ali kaka 
druga domača blagovna borza, je odložilna za ugotovitev 
kupnine v denarju .cena svetovne paritete: žita, v Liverr 

p O O l U . ' , - • - . ' , . • : • . • • •»;,'.•>••] 

Minister za trgovino in industrijo se pooblašča,, 44 
predpiše z uredbo način, kako treba domaČim blagovnim 
borzam beležiti dnevne cene blagovne borze v Liver
pool izza dne 5. julija 1931., in se vrše vsa plačila, 
navedena v prvem odstavku, ki so nastala po tem roko, 
po teh cenah. 

Ta predpis velja samo za one kupoprodajne pogodbe 
veleposestev, ki zadobe veljavnost: z odofrrjtgijo minietr» 
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§ io. ч 

Na dan, ko dobi ta zakon moč, prestane veljati zakon 
z dne 4. julija 1931. o naknadnih predpisih za izvrševa
nje žitnega zakona, zakon z dne 4. septembra 1931. o 
prodaji pšenice v državi, kakor tudi pravilniki in nared
be, ki so izdani na osnovi omenjenih zakonov. 

Postopanja o zakonskih prestopkih, ki na dan, ko 
dobi ta zakon moč, še tečejo, se dokončajo po dosedanjih 
predpisih in pred oblastvi, ki so bila doslej pristojna. 

§11-
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, ob

vezno moč pa dobi z dnem, ko se, razglasi v »Službenih' 
novirtah«. 

V Beogradu, dne 29. marca 1932.; I. br. 9182/Q. , 
Aleksander s. r. 

Minister 
za trgovino in industrijo 
dr. Albert Kramer s. r. 

Videl in pritisnil državni 
pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde 

Bož. M. Maksimović s. r. 

Predsednik ministrskega 
sveta 

; P. R. Živković s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 

284. 

Naredbe o mUnili*. 
4'. Po § 5. zakona o prometu s pšenico z dne 31. mar

ca 1932.** predpisujem to-le: 
1.. Vsi mlini na več ko dva para kamenov morajo, 

neglede na to, ali obratujejo ali ne, v 5 dneh, računu od 
dne 1. aprila 1932., podati delegatu ministra za trgovino 
in industrijo pri Privilegirani izvozni družbi prijavo o 
ureditvi mlina. V tej prijavi je treba navesti: 

a) število mlinskih kamenov in dolžino njih premera; 
;;,- Ђ) število in dolžino valjev, in to posebej, dvojnih, 

posebej pa enojnih;* 
c) pogonsko silo, s.katero mlin razpolaga; л , 
č) kapaciteto mletja ob popolnem pogonu v 24 urah. 
S kapaciteto, ki jo je treba prijaviti, se razume,naj

večja sposobnost vseh mlinskih uredb, če .delajo s polno 
pogonsko silo 24 ur na dan. 
''"'-"'- 2. Delegat ministra za trgovino in industrijo pri Pri
vilegirani izvozni družbi preizkusi točnost prejetih pri
jav'po; strokovnih pïganih. Zoper mline, ki ne bi podali 
delegatu ministra za trgovino in industrijo predpisane 
prijavèy odnosno ki bi prijavili lažne ali netočne podatke, 
s* postopa po § 7. zakona. 

• Občinska oblastva «o dolžna, da prijavijo delegatu 
niinistra za trgovino in industrijo vsa nova. mlinska ̂ pod

jetja, ki se osnujejo- potem, ko dobi ta zakoni moč,.kakor 
tudi vsako izpremembo, ki nastopi med trajanjem tega 
" — • ' * ' / •• • • • 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
K«prila Ш 2 , št. 7в/ХХХШ/222. - - -

režima glede izpremembe tehnične kapacitete mlina z 
montiranjem novih ali preureditvijo obstoječih instalacij. 

V Beogradu, dne 31. marca 1932.; št. 632. 
Minister 

za trgovino in industrijo 
dr. Albert Kramer s. r. 

<Ta naredba se je razglasila prvikrat v »Službenih 
nuvinahcšt. 75'z dne 1. aprila 1932.) 

285. 

Odločba. 
Po pokazani jSotrebi in na predlog Narodne banke 

kraljevine Jugoslavije 
o d l o č a m : * 

1. Plačevanje obveznosti proti inozemstvu, in sicer 
po odobritvi Narodne banke za blago, uvoženo do dne 
31. decembra 1931., a izza dne 1_ januarja t. L se sme 
vršiti po pravilnih uvoznih listinah, kolikor dospevajo 
rokovi, po pooblaščenih bankah s pologom ustreznega 
zneska dinarjev na >začasno vezani« račun dinarjev 
inozemskega upnika ob predložitvi vseh listin, ki- so bile 
doslej potrebne, da se dajo dinarji na svobodni račun 
inozemcev. O vseh tako položenih vsotah morajo banke 
takoj obvestiti Narodno banko. . .•. < . 

Na, ta, način in po zakonski pariteti se smejo, izpbi--
čevati tudi menice, in sicer tudi one,' ki so plačljive v 
efektivni inozemski valuti ali čeku na pokaz,. pa tudi na 
kak inozemski kraj. 

Na isti način se knjižijo pri pooblaščenih bankah 
tudi zneski, ki pripadajo inozemstvu od kuponov in 
amortiziranih ter prodanih vrednostnih listin, kakor tudi 
po vseh drugih primerih, za katere se mora imeti pred
hodna pooblastitev ministrstva za finance [člen 3..v zvezi 
s členom 8. pod a) in č% pravilnika o. ureditvi prometa z 
devizami in valutami]. , 

.,..; Poštna hranilnica pòsìòpa na isti način po čekovnih^ 
računih inozemcev. -_ . 

Te >začasno vezane« dinarske terjatve se uporab
ljajo do osvoboditve in prenosa ha svobodno dinarsko 
terjatev lahko samo za plačila v državi, ne môréjo. pa' 
služiti za zavarovanje valute, za izvoz iz države. '. 

Ta način plačevanja velja do vštetega dne 80. apri
la t. 1. 

2. Dosedanje svobodne dinarske terjatve se ne smejo 
uporabljati za kupnino za tuja plačilna sredstva; lahko 
pa še nadalje služijo za zavarovanje valute za izvoz blaga 
iz države, 

S. Poslednji stavek člena 6. pravilnika o ureditvi 
prometa z deviaami lin valutami** se izpreminja in 
sé glasi: 

Vsak izvoznik je dolžan, da dobljeno devizo takoj 
uvozi v državo, najkesneje pa v 45 dnéh^ odkar se je 
blago izvozilo, kolikor ne dokaže posebne potrebe, da se 
rok podaljšaj. , • 

4; Znèsôk 10.000 dinarjev, določen v členu 4. pra
vilnika o ureditvi prometa z devizami in valutami, koli
kor so smeli potniki po Vidiranih« potnih listih nesti s 
seboj v tujih plačilnih sredstvih, se zniža na 5.000 
dinarjev, . . . . . .';'• j , . . 

.6., Vse .ustanove in vsi zasebniki morajo prijaviti. 
Narodnjbanki kraljevine Jugoslajrijé najkesneje do v&fP1 

* »Službene- novine kraljevine Jugoslavije« % d s e 
80.-татса-1932., št-737XXXI/207. • • ' • . • - « • 
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tega dne 10. aprila t. 1. vse svoje terjatve v inozemstyu 
v tuji valuti in vrednostne papirje, ki se glase na tujo 
valuto in so v inozemstvu v depotih. 

Opustitev prijave do označenega roka ima zâ" posle
dico uporabo kazni po zakonu o kazenskih odredbah z 
dne 8. oktobra 1931.* 

Oddelek za državno računovodstvo in proračun ob
javi to odlcčbo in skrbi za njeno pravilno izvrševanje. 

V Beogradu, dne 28. marca 1932.; br. 37.250. 
Minister za finance 

dr. Mil. R. Djordjevié s. r. 

Banove uredbe. 
III. No. 13193/1. 

286. 

Naredba. 

bra 
Na osnovi čl. 55. uredbe o ribarstvu z dne 28. okto-
1928. (»Samouprava« št. 55/15) prepovedujem upo

rabo osti pri ribolovu v Krki. 
Prestopki te prepovedi se kaznujejo po čl. 74. nave

dene uredbe o ribarstvu. 
Ta prepoved stopi v veljavo čez en mesec po raz

glasitvi v »Službenem listu kraljevske banske uprave 
Dravske banovine«. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 30. marca 1932. 
Ban: 

dr. Drago Marušič s. r-

,287. . •> • 
Na podlagi § 65. zakona o. banski upravi predpisu

jem ta-le 
pravilnik 

o banovinskih pristojbinah na ribarske 
* izkaznice. 

• -

Od vsake ribarske izkaznice (ribarske knjižice, ribâr-
skegâ lista, ribarske karte) se plačuje v gotovini bano
vinska pristojbina za koledarsko leto: 

a) 50-— Din, če posestnik ribarske izkaznice lovi 
santo ribe belice (kline, mrene, podlesti, platice.itd.); 

b) 120-— Din, če lovi tudi plemenite ribe (postrvi, 
sulce;.lipane» some; Ščuke itd.). 

Člen 2. 
Banovinske pristojbine so oproščene ribarske izkaz

nice, ki se izdajo po določilih 6. do ,9. odstavka čl. 59. 
uredbe o ribarstvu z dne 28. oktobra 1928. ^Samo
uprava« št. 55/15), odnosno z dne 5. junija 1929. ^Samo
uprava« št 26/6.). 

Ob enakih pogojih so po banovi odločbi oproščene 
banovinske pristojbine ribarske izkaznice, ki se izdajajo 
na področju bivše mariborske oblasti. To oprostitev 
uradno potrdi na dotični ribarski izkaznici pristojno 
obče: upravno oblastvo prve stopnje. 

Člen 3. 
Pristojbine po čl. 1. pobirajo pristojna obča upravna 

oblastvâ I. stopnje, ko Izdajajo ribarske izkaznice. Dokler 

>Službeni list< št. 428/63 iz L 193L 

banovinska pristojbina ni plačana, se ribarska izkaznica 
ne sme izdati. 

Člen 4. 
Banovinske pristojbine od onih ribarskih izkaznic, ki 

jih izdajajo posestniki in zakupniki ribolova, se plačujejo 
pri pristojnih občih upravnih oblastvih prve stopnje. Po
sestniki takih ribarskih izkaznic ne smejo izvrševati ribo
lova toliko časa, dokler ne plačajo predpisane banovin
ske pristojbine. 

Člen 5. 
Kdor je bil v posesti ribarske izkaznice že pred 

dnem, ko stopi ta pravilnik v veljavo, mora plačati bano
vinsko pristojbino, najkesneje v roku 14 dni po uvèljav-
ljenju tega pravilnika'pri oblastvu, omenjenem v čl. 3., 
sicer ne sme izvrševati ribolova toliko časa, dokler ne 
plača pristojbine. 

Člen 6.' .' 
Ko oblastvo prejme banovinsko pristojbino, prilepi 

na dotično ribarsko izkaznico odgovarjajoči banovinski 
kolek ter ga uniči, obenem pa potrdi na onih ribarskih 
izkaznicah, ki se izdajajo za več ko eno leto, za katero 
leto je bila pristojbina plačana. Ce na izkaznici ni pro
stora za.kolek in za potrdilo, izda oblastvo posebno po
trdilo, v katerem navede tudi tekočo številko dotične 
гЉагзке izkaznice, kdo jo je izdal, kdaj je bila izdana in 
na katero ime. V tem primeru se kolek prilepi na to 
potrdilo. To potrdilo je sestavni del dotične ribarske 
izkaznice in se mora obenem z izkazn.teo pokazati nad-
zorovalnin organom, če to zahtevajo. 

Člen t.'--"''" 
Ena in ista oseba plača pristojbino po tem pravil

niku za koledarsko leto samo enkrat. Kdor je že plačal 
to pristojbino od svoje ribarske izkaznice in se o tem 
izkaže (Čl. 6.), je za nadaljnje ribarske izkaznice za 
dotično leto oproščen, pristojbine po tem pravilniku. 
Kdor je plačal pristojbino le za lov rib bèlic, a name
rava loviti tudi plertienite ribe, mora doplačati razliko. 
V tem primeru postopa/oblastvo po. smislu določila čl. 6. 

Člen 8. • 
Kdor lovi ribe, à ni plačal pristojbine po tem pra

vilniku,' se kaznuje neglede na; druge zakonite posledice 
z denarno kaznijo do 500'-^ Din ali pa z zaporom do 
10 dni. Poleg "kazrii se mu naloži plačilo predpisane pri
stojbine. 

Kazni se stekajo v ribarski zaklad pri kraljevski 
banski upravi Dravske banovine. •• ' 

Kazni izrekajo otdča upravna oblastvâ prve stopnje 
po postopku,-veljavnem za ta oblaätvä. Zoper, razsodbo 
teh oblastev je dopustna pritožba na kraljevsko bansko 
upravo v 15 dneh po vročitvi r âzsbdbe. " 

člen 9. ' . ' ; , , 
. Ta pravilnik etapi, v „veljavo z dnem, ko se razglasi 

v »Službenem listu kraljevske banske -uprave Dravske 
banovine«. . 

V: Ljubljani,, dne 1. februar ja 1932. H 
, • .- •• B a n : I '•.•• •• 

. v . . dr. Drago Marušie s.fr« 
Z odločbo gospoda ministra za finance1 št 12,006 i. 

dne 15. februarja 1932. je odobren ta pravilnu* o bano
vinskih pristojbinah''na ribareke izkaznice ža koledarska 
leto 1932. ;: -...< . • ...•;.,,~ ;--.., ,•• ;".,'• ' . " ' . 

Izdaja kraljevska baniikjà̂  uprava Dravake tiaaoviqe; njen predftavnifc in ur^dnik^ Pgtiat RobertovЦџрЏарк,. 
SiSika in ?fllflga; -Ш«Цад »Sfotto« 1 ЦвМДОј ^Ј^Ш^Ш^ ПШлШаШк У. Liubljaai 
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SLU ZB JE NI LIST 
KRALJEVSKE BAN§Kfr UPRAVE №ÀVSKE Ä O T N E 

••' " "!'"•' Le tn ik ffî. 29. V LJUBLJANI, dne 13. apri la 1932. 

. " : - : ' ; • • • : • . • • • : • . - . - • • : • . : • » . ;. y , , g ß ^ 

288. Kraljeva odločba o oprostitvi kazni pò čl. 33. zakona o ; 
državni trošarini. . . . . . 

' 289. ,Urecffia o .viâini,'nagrade dnevničarjev, v .resórtuLmiiiistr- ' 
•"'••'• 'ÄvV za' promet. ' ; !

: ''"•' •' ' ;•' ^ ; ' ' •••--•Л- *?•••• 
'290. u r e d b a ' o izp'rémembah M'dopolni tvah SiàKbîia ò znižanju 
;•! ; prejeferkov.. : .•:•'! <• •.-i v . .• > j ^ / .-.., .-; .:••.•' 
291. Uredba p pavšaliranjui potnih, stroškov šumarskih usluž

bencev pr i občih upravnihpblas tv ih prve stopnje. 
292.. Uredba o, ureditvi ministeslva za telesno vzgojo naroda. 
293. Pravilnik o.uredUvi razsodišča (za,zayaroyanio dfž., 

' ','.•••''osebja) Ìn'-о sođnenV postopanju pri' tèitì sodišču-. • ' 
294. Norme za plošče ' iz mavca; mavca in žlindre, žlindre in i 

*0èmentàV : ? :- ; Vl'1'• •• '> • •'>'• -v '•'•' v-i !-•;•'•••' .•; 
-296, .formetza•ilinđlro. . i .- . y t ; « •:'•••:)>;:'••• 
,296. .Norme!га..ОРекрЛп,Јшц1е/П:is?,žlindre,,.. '...>, 
297.'ìforine, za lômljen kariieh. 

,nrom. 

t ' . . - • ' * 
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Ш 
•••m. 

30Ï. 
302. 

303. 
srn-
365. 
3C8. 
307. 

308. 

339, 

A : . • • ' . •• 

k'-ïh "• .O/f.:«.wi;t' >;"i > > ; Ì ' V ••• !.. J , ;:.,;.-:••• •• U . 
Postopanje pri uvozu meril in merilnih priprav iz ino
zemstva. ''• "' •;''4-;'': • •-••'•*-:• '-._i\> *Ч • l ' . ' ••;'•••• 

,' Izprejitè-ùibBi iÜ'd'öfÄlmtve praWlnika-o'-cenzuri"! filino V- • 
Piedpisi.o.tfeflektoinejtn steklü ! na ^vozilih!.' ••, .'• ;• ., 
Razpis-pojasnilo; o. prepovedi izvoza orehovih debeL 
Razpis o prilaganju računov in vrednostne specifikacije 
deklaracijam pri uvozu, postopek pri pobiranju skupnega 
davka in opravičbi valuto • ;."».• 
Popravek v .priobčitvi zakona o obmejni četi, 
Otvoritev notâh:'telefonskih prog z;Avstrijo; •" 
Telefonski promet z Letonsko in Litavske. • ., . ;. 
Razglas'o kontroli nad ceno.kruha. 
Objave-SaUèkei.u'pràvô 0:!pöb1tenju oßcinskih trošarin ••• 
letu .1932.. , . ' 
fzpfenien^ba ^ Т Ј е т državnih in banovinskih uslužben-

icév^a'Âbdeo«|6t!<©.Mw6ke banovine. , 
,Ra?p,ç ,• objave 0iz:»^iùzbënih novin«. 

1 " " ^ a - — * 

• : Zakoni 
ш кгадешке>да 

s-1 S i i : ; ; : i * ; . 

;•;•••-, -; ! ; .
;; t : A L E K S A t f D È K I^ x 
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•S|no.na<^r^d]^g Naj5ega;rnuä48tra..Bä Кпаасв;јд |pp/usliša- j 
пјд Našega.: ministrskega,, sveta na:.''ì>,odtìiaVi ,Џ. Ш ustave : 

"odločiUin" ' . .'./'.••V,>y",iW.!.;.,i..-.'.:.:' :^r.;y!-'.••••''<-.-•: -. : ! 
i MU .•„:• o d l o e a n i ö : * i 

î , ! l ''oa:rsëilOsfèbe, kï jin"i^jo'"Mï 32. t./15.l i&koM:'6 Ш- \ 
:Р&ШШ Жш& sniatìatì:1za"poljedelce';''kàkór", tàdi ' 

0ï':-; . — — . — > — o ,-т- - - — ,.-— r- .-,-»• ... ЛЈ 

&•:•'• omenjenem б1епи, цб^'епе.dogali jéénutó-jà 1932.,''izterja' 
'ïr• ЏШ ;rednk' t rošaK^I?- '^et ìd^ ;в ; е ћ že4 ' i s i tè^àne-globe 

Џ/:?у ;.:-.••'•-.••••••• ••• \i: •: ... ; Alè^sandejtf.^j, j 
!;Vv •••••' ' . . . > ' v ; ^ l n i s t e r za finance ( 

I ,̂  * >Šlužb"ene novine: ; l i ^ e ^ y E i i јаи^оаШхЈе« ' ?s d ^ e , 
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Uredbe osrednie vlade. 
. > • ; ; • ' : \ 

. t'.v; 

|;';;ifNa.';:oiSnöyi ,-§ .W^^zabona- rO državnem^ pjomjetnem. 
'.oseb^ai..se;;gredpisuje.|ta-Je: i,: :, , ., '*;-:';;;, \ ••' ••' , 

•'••v u r e d b a •• 
ò višini Itiaj^Äl ЈаћМућ1€агјеу v re-
.^;'H)>tetlii'ïàiMstr^;faf mpmimtif \ 

- O | ::ђре^^1зг;^^'; ^ЗЈЗ^гЉодИгб^а za. premet tak© .v 
centrali kakor v vè^h^'zunanjih, e'dinicàh dobivajo nâ-

'grade po naslednji razpiièaeimci;:',i ' ' 

:'Sr 
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O) 
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l d l f l ^ Ö * V Clen2. "•'.' ...; 
Po. vsakem dragem letu neprekinjene in neoporečne 

službe se nagrada lahkó zviša, in sicer 
a) dnevničarjem iz točke 1. za CO*— dinarjev, 
b) dnevničarjem iz točk* 2. za 50'— dinarjev, 
c) dnevničarjem" iz točke 3. za 40-—.dinarjev: 

••' . .. Člen S. • .:•!/'.; 

Dnevničarji, ki se zateko na dan, ko stopi ta uredba 
v moč, v službi državnih prometnih naprav z višjo na
grado, obdrže dotedanjo nagrado; rokovi iz člena 2. pa 
se jim štejejo od dne postavitve in od najvišje začetne 
nagrade za dotično vrsto službe. 

•••••••• C l e n ' 4 . 

Dnevničarji, ki se zateko na dan, ko je dobil mpč 
zakon o državnem prometnem osebju, na uradniškem 
položaju, se morajo pred vsem uravnati po zakonu p dr-, 
iavnem prometnem osebju, če izpolnjujejo zakonske po
goje, dotlej pa obdrže sedanje nagrade. 

Člen 6. 
Ta uredba stopi v moč na dan, ko se razglasi v 

>Službenih novinahc 
.V B e o g r a d u , dne 1. februarja 1932. 

Minister za promet 
Lazar Badivojerié s. r. 

Minister za finance 
đr/Mfl. Đorđevic* s. r. 

290. 

Na osnovi § 62. finančnega zakona za leto 1932.Д933. 
je odobril ministrski svet pO/predlogu ministra za finan
ce to-le 

uredbo 
o izpremembah in dopolnitvah zakona 
o znižanju prejemkov z «Ine 20. septem
bra 1931. z dopolnitvijo z dne 29. okto-

bral931.* 

Člen 1. 

V § 1. se dodajata nova odstavka (») in (*), ki se 
glasita: ! l 

>(*) Izza dne 1. aprila 1932. imajo uradniški pri
pravniki za prejemke mesečno plačo po draginjskih raz
redih, in sicer: 

1. v strokah, y katerih so zvanja razporejena od ; 
VIII. skupine: 

v I. draginjskemrazredu f i i. » 1526 Din 
• II. • -m и » • « i ,1276 „ 
• И1. * „ « t « » 1175 » 

29. kos. 
^ — > ^ — ^ — — — ^ M « + — — f c — I I 1 ' l'i i i . • i 

*4 2. v strokah, v katerih so zvanja razporejena od 
IX; skupine: ' ' . 

,v I.draginjskem razredu "'. . . . . 1320 Din 
v i l . „ . „ . . . . 1070 

v III. „ ^ „ . . . . 970 
3* v strokah, v katerih sp- zvanja гагрогејеца ,od 

Y skupine:' 'A-. ч vi : ,-j 
% . ... 1Ì205 Diar* . 
• . •>. У.00 „ . / 

» 
i» 

v I. draginjskem %zredu; 
: ' • ) . • 

v III. » 

> » . • . > . * ) . . » 

» 
905 

* >Službene novine, kraljevine Jugoela.vije< z dne 
28. marca 1932., št. 71/XXX/198. — Zakon gl» >Službeni 

.list<rSt 377/58. iz 1. 193L/ ^Dopolnitev dodaja; Je v § 6. 
odstavek (») o znižanju pjejemfeoi RomgSaika jajnjatra 
чл Нпапм Л ' .*—.:.'/ .-. ~ ,. . . -r:t 

(4) Poleg plače pripada itiiradniškim .pY r̂âvnilj<$rn*Џ 
predhodnega odstavka tudi rodbinska draginjska dokla-
'da'po'ïiO dinarjev na mesec.« 

Člen 2. 
§ 2. prestane veljati izza dne 1. "aprila 1932. 

.'•'• •"••; ' • - - Č l e n S : ' • : " ; : ' • • : • • . . 

V § 3. se dodaja nov odstavek •'(*), ki še' glasi; . . 
>(2) Rodbinska draginjska dokläda, določena v.Členih 

10. in 14. uredbe o draginjskih dokladah za. duhovništvo 
vseh konfesij, usvojenih z ustavo, Dr. br. 88.900 z dne 
28. julija 1925.,* znaša po 140 dinarjev na mesec.« 

' Č len 4. ' • • M ''• 

V § 4. se dodajata nova odstavka (J) in (8), ki se 
glasita: ' 

> (') Nagrade dnevničarjev in honorarnih uslužben
cev se znižujejo izza dne 1. aprila 1932. za 5% kosma
tega zneska, ki se zateče na dan 31. marca 1932. Če 
znaša tako znižana nagrada, manj od najvišje zkčejtne 
nagrade, določene v uredbi o velikosti nagrade dnev
ničarjem dotičnoga resorta, se mora rok, predpisan za 
zvišanje nagrade, raČumti od dne sprejema na delo v 
državni službi, odnosno od dne poslednjega- zviška. 

(') Nagrade • pogodbenih uradnikov se '- znižajo izza 
dne 1. aprila 1932. dalje za 10% kosmatega zneska.' Tako 
znižane nagrade se po preteku pogodbenega roka ne 

. smejo zviševati z novo pogodbo.« 

\ Člen 6. -
V § 5. se dodajajo rtovi odstavki Xe), O, C), (") in 

(10), k i se glasbe; : : : _ . . . , 4 < , ... ; > ; ;,1(. w_ 
>(") Specialne nagrade, specialne doklade na plačo 

v denarju in stalni honorarji, znižani po odredbi od
stavka (x) tega paragrafa,' ве znižujejo izza dne 1. apri
la 1932. še za 5% kosriiatega zneska. 

(7) Dotacije iz odstavka* (*) tega paragrafa se ne 
znižujejo po 1. aprilu 1932., tantijeme, ustanovljene na 
katerikoli osnovi, pa se znižujejo za 20% kqsinatega 
zneska. . . . . ' , . . " .',•'.' ..-,'•",'. .' ,. : 

'(•) Prejemki poedjncev,! znižaniht po odredbi odstav
ka (a) tega paragrafa, se znižujejo, izza dne 1. aprila 19$2. 
še za 4% kosmatega гпезЦ. 

(•) Prftginjska dòklada 'pomoćnika ministra ža finan
ce, ki ma je določena pokojnina po plači državnega, pod
tajnika, se določa na 2700 dinarjev na mesec. ...•/ 

(10) Osebna draginjska doklada vojvodi (čjen 258. 
zakona o ustroju vojske in mornarice) se določa na 800 
dinarjeV'na meeêcx 

•.•;•• 'člen 6. 

Ta uredba'dóbi obvezno moč z dnem 1. aprila 1932. 
Iz občega oddelka ministrstva za finance, v Beogradu« 

dne 25. marca 1932. ; ft. Ц.800/1.. , ~ ~ ~ ~" 
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Na osnovi tretjega odstavka člena 106. zakona o 
notranji upravi z dne 19. junija 1929., točke 5. § D8.. 
finančnega zakona za leto 1931./1932, in člena 10.'pra
vilnika o ureditvi šumarske službe pri občih upravnih 
oblastvih predpisujem to-le 

uredbo 
o pavšaliranju potnih stroškov šumar
skih uslužbencev pri občih upravnih 

oblastvih prve stopnje.* 

Člen 1. 

Glede na polici jsko-nadzorstveni značaj terenske 
, službe šumarskih uslužbencev pri občih upravnih obla

stvih prve stopnje se izplačuje za delno povračilo.potnih 
stroškov in dela na terenu po službeni dolžnosti potna 
povpreČnina po predpisih -te uredbe. 

Člen 2. 

Potno povprečnino dobivajo sreski šumarski refe
renti in ostalo strokovno šumarsko osebje, navedeno v 
Členu' 4! tè uredbe, če se uporabljajo za.'deló na terenu. 

, Člen 3... " .. 

Glede na težavnost terena, prometne razmere In 
intenzivnost gospodarstva se delijo sreska načelstva na 
tri kategorije, in sicer: 

I. kateg/orija: težak teren, prometne razmere sla
be, povprečna oddaljenost öd sedeža: znaša окоНЧОктп, 
ali če je gospodarstvo želo intenzivno z umetnimi :kultur-
nìmi deli in naprednim sistemom izseke; . 

II.. ka tegor i j a : teren srednje težak, prometne 
razmere ugodnejše, srednja oddaljenost od sedeža okoli 
25 km, ali če gre zä bolj napredno in intenzivno gospo
d s t v o ; , ../,:.-..; 

III . k a t e g o r i j a : lahek in dostopen teren ali in
tenzivno gospodarstvo. 

Razdelitev po kategorijah vrši ministrstvo za šume 
in rudnike na predlog pristojne kraljevske banske 
uprave. •/••. .-•••.•• 

"..',-•. ' • ' ' . • • ^ ï e h 4 . 

Višina potne povprečnine znaša: 
L-kafc II.kat. III.kat. 

dinarje? 
1. za sreske šumarske referente, 

odnosno njih vršilce dolžnosti 700 600 500 
2. za strokovno šumarsko, osebje, , 

dodeljeno sreskim šumarskim 
referentom . . . . . . . 600 . 500 400 

3. za pomožno tehnično in nad-> 
zoretvenp osebje (tehniški in 

. Šumarski diurnisti), višji, lo- . ! 
«aisft-.;,.-, . ...;.. -.i .,, . . . 300 . ,250 200 

' •.•"Te potne povprečnine se izplačujejo vsak mesec 
oeprej obenem z ostalimi prejemki 

* iSluHieäe tiövine kraljevine Jugoslavije« z dne 
^ f t J É É É a ; ' * * " ^ ' ' '"*' * " " " " " ' ~*~^ ' 

Člen 5 

V breme potne povprečnine so dolžni uslužbenci, 
navedeni v predhodnem členu, opravljati vse uradne 
posle na osnovi zakona o gozdih in pravilnika o ureditvi 
šumarske službe pri občih upravnih oblastvih (§ 38.) 
kakor tudi one posle, ki jim jih nadrejena oblastva v 
sreskih mejah določijo, razen onih službenih potovanj, ki 
se posebej omenjajo v členu 6. te uredbe. 

Člen 6. • 

Poleg potne povprečnine se morajo izplačevati še 
posebej potni stroški po veljavni uredbi o povračilu 
potnih, in selitvenih stroškov civilnih državnih uslužben
cev, odnosno po predpisih, ki veljajo v tem. pogledu.-za 
sodne uradnike: ••-,.:.' 

1. za prisostvovanje pri sodnih razpravah; 
2. za uradovanje po zakonu o zaščiti domače lesne 

industrije (člen 4 pravilnika o uporabi tega zakona).; 
3. za pokritje stroškov pri: delih • sezonskega po

gozdovanja (točka 12. člena 3. pravilnika o zbiranju in 
upravljanju prispevkov za pogozdovanje);, 

4. za izvrševanje večjih hudourniških del po zakonu 
o urejanju hudournikov z dne 26. februarja 1930. in pra
vilnika o izvrševanju tega. zakona; 

5. za oglede in komisije po tretjem in četrtem od
stavku člena v10. pravilnika o ureditvi šumarske službe 
•pri občih »pravnih oblastvih. 

Uradniki, ki eo zaposleni pri izvajanju dolgoročnih 
pogodb in za to delo ne prejemajo posebnega ' teren
skega doplačila, zaračunijo lahko dnevnico in kilometri
no samó, če jim tvrdka ne daje prevoznega sredstva v 
naravi. Drugače zaračunijo samo pripadajočo dnevnico; 

6. za vsa potovanja zunaj upravnega področja; 
7. za vsa potovanja, za katera se izposluje v poedinih 

konkretnih primerih odobritev kraljevske ban8lte.,uprave, 

Č l e n 7. • ••••''.' л -

Uživalci potne povprečnine so dolžni, da prebijejo v 
terenu zaradi izvrševanja službenih poslov povprečno 
najmanj pet dni v mesecu.' 

Za izvrševanje""Šluž15e1ie|a рбзТа v terenu čez odre
jeno minimalno dobo ne pripada nikakršno povračilo, 
dočim se za primer pod tem minimalnim časom potna 
povprečnina razmerno znižuje. 

Če uslužbenec, kiuživa povprečnino, zbog' slabega 
vremena ali .drugih zaprek ni mogel.potovati minimalni 
čas, določen га-dotični'mesec, mora to nadomestiti;v 
naslednjih, treh .-mesecih, tako, da doseže letna vsota vseh 
v terenu prebitih dni vsaj število dai, označeno v prvem 
odetasku tega paragrafa. - . , 

Č ên 8 
i- * t1 ) i '" ' - ' 

Nihče ne more ob istem Času* uživati dveh popolnih 
potnih рв.Јфгебцш. "?.'..- ^ г î fKlyyi.:;- (, 

i Uslužbenci, omenjen} y členu 4 vte u/edbe, ki uži vaio 
i potno povprečnino za režijsko delo alftlrensko doplačilo 
' na osnovi dolgoročnih pogodb, smejo uživati največ polo

vico potne v povprečnine po tej uredbi. Višino potne 
povprečnine odredi v tem primeru pristojna gozdna 

. direkcija. • • .•-.'.:..... .•-•„;;. 
' Osebju državne gozdne uprave, ki mimo svoje redne 
: dolžnosti zastopa h» vrSi dolžnost;,çneëa ali'Ve?"sreskih 
ЈОшШк rajaiaanteg, tudi pftpafe potna twvpregninff 
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po predpisih te uredbe; vendar v tem primeru to osebje 
ne sme prejemati tudi potne povprečnine za uslužbence 
pri upravi" državnih gozdov. 

. Ob premestitvi uživa izročitelj dolžnosti potno pov
prečnim) do konca onega meseca, v katerem se je pri
čelo prevzemanje in predaja 

Člen 9. 
Zaradi kontrole dela so dolžni prejemniki potne 

povprečnine voditi poslovni dnevnik, v katerega se vpi
sujejo dan, objekt, namen izvršenega terenskega dela 
in porabljeni čas. 

Po členu 40. pravilnika o ureditvi šumarske službe 
pri občih upravnih oblastvih se mora izpisek iz poslov
nega dnevnika predlagati' vsako četrtletje kraljevski 
banski upravi na vpogled. 

Nepravilno in neresnično vpisovanje v poslovni 
dnevnik se smatra za disciplinski prestopek, kolikor ta 
kršitev ni dejanje, označeno y kazenskem zakonu. 

Morebitna materialna škoda radi ptejete povpreč
nine, do katere uslužbenec : po tej uredbi ne bi imel 
pravice, se mora po stvarni ugotovitvi obraöuhiti in od 
njegovih prvih mesečnih prejemkov odbiti. 

Člen 10. 

Prehodna odredba. 

Če so proračunski krediti za službena potovanja v 
letu 1931./1932. že potrošeni ali nezadostni, se morajo v 
členu 4. te uredbe označene potne povprečnine soraz
merno po razpoložljivih kreditih znižati. 

Člen 11. 
Ta uredba stopi v moč z dnem, ko se razglasi v 

>SluŽbenih novinah«. 
V Beogradu, dne 11. februarja 1932.; št. 5505. 

. . . . . Minister za šume in rudnike 
•''••''"•••• ' ' Stanko Šibenik s. r. 

) 

292. 

Na osnovi člena 3. zakona o ureditvi vrhovne držav-
nei.uprave z dne 31. macca 1929. z izpremembami in do
polnitvami z xlnë 3. decembra 1931.: in § 4.,'prvèga od-1 

stavka,'zakona 6 ukinitvi, izpremembiindopolnitìvi za
konskih predpisov, tki- ee nanašajo na vrndvno državne 
upravo, ž dne 3. decembra 1931. in po odobritvi mimöätp-
skèga sveta predpisujem to-le 

iiredbo _r„,.' 
o ureditvi ministrstva za telesno 

vzgojo naroda.* .'".',"'•" '!''',-
•;.r:.- ''•'....:• :.'.;1.'. cien i . ; :, •" '.';';",';.;.".";:..._ 

Ministrstvo aa telesnotvzgojo naroda je naj*VÎ6je"iiâ'a4 
zorstveno oblastvo nad vsemi organizacijami (zvezamiV 

, .,"*. >Služb«ie, novine kraljevine Jagoejavijëç z -dpa 

podzvezami, župami, odbori, društvi, združbami) in na
pravami, ki jim je namen telesna vzgoja naroda; 

je nadzorstveno oblastvo nad telesno vzgojo mla
dine v šolah in izvršuje to oblast sporazumno z ministri, 
v katerih pristojnost-dotične šole spadajo; 

je vrhovna instanca za odobravanje združb in osnaV-
ljanje naprav za. telesno vzgojo naroda (sokolstvo, šport
ne združbe, strelske družine, prostovoljna gasilska ' dru
štva in pod.) kakor tudi za nadzorstvo nad njimi; 

je nadzorstveno oblastvo in skrbi za izvrševanje za
kona- o Sokolu kraljevine Jugoslavije z dne 5. decembra . 
1929. ' ' 

Člen 2. 

Da skrbi za telesno vzgojo naroda, izdeluje ministr
stvo za telesno vzgojo naroda potrebne zakonske načrte; 

podpira materialno in moralno zveze, društva in po
samezne osebe prt organizaciji dela in izboljšanju načina 
telesne vzgoje naroda; , 

. ustanavlja šole, prireja, tečaje za pridobivanje kvali-' 
ficiranih učiteljev za telesno vzgojo; 

skrbi za stalno in redno zdravniško nadzorstvo nad 
veemi člani organizacije in naprav, ki spadajo v pristoj
nost tega ministrstva; 

izdaja strokovno slovstvo ter občasne spise in pri
poroča ter podpira zasebno iniciativo v tem smislu^ ko
likor ta ustreza namenu; 

'spravlja, kolikor to gre, delovanje, različnih športnih 
organizacij v sklad s sokolstvom in obratno; 

zasleduje delovanje in zbira podatke o telesni vzgoji 
v drugih državah^ zbira in ureja statistično gradivo o 
uspehih delovanja'na tem polju pri nas; 

:iikinja in prepoveduje delovanje organizacijam (zve
zam, podzvezam, župam, odborom, društvom, združbam) 
in napravam, če greše zoper osnovna načela, viteštva, do
stojnosti ali zakona ali( če ne ukrenejo, kar so dolžni, 
zoper poedince, jki se zoper to pregreše; ,. , 

sodeluje po-tej. uredbi z ostalimi ministretvi^v fea-i 
terih.področje uredba sega..,. •, j •-> . 

.''.,;• Člen 3. ," / • • ,'.;"';! • , , , ' . . 
Ministrstvo za "telesno vzgojo naroda 9e deli'nâ ml'' 

nistfóv kabinet in en oddelek: obči'oddelek. >- ' ' f 

•••••• Č l e n 4 . - : • ' / ••••.•,•..- .•. ' 

Ministrov kabineti 
Ministrov kabinet prevzema in razdeljuje vso služ

beno pošto, poslano na samega ministra, in opravlja vse 
ostale posle, ki mu jih daje minister v delo.' 

Pošle ̂ kabineta vodi oseba, ki jo določi minister za 
telesno vzgojo naroda. 

• ,.,,; . . Čleft-S.- ..... , : :.: (J ... ;,;:,, 
Ob« oddelek. ^ • ' -

• • • ' - ß ' ! ' , . ' ' . • • • ; :-.•••'• •• - ; ; 

Obči oddelek ministrstva za telesno, vzgojo; naroda 
se deli na tri odseke, in sicer: ..--r•••-v; <-.•'' 

I. A d m i n i s t r â t i v n i " o d s e fc.'-^ Administra
tivni odsek opravlja obče spravne posle mimsttetva^kl 
niti po izre&tëm predpisu, niti po naredbi m i n i s t ^ niti 
po-zoačaju- predmeta ne spàoVajò v'JpriBtojnòet; kakega 
drugega oddelka v ministrstvu'za 'telesno vzgojo' naroda** • 
.., KV, pristojnost administrativnega odseka ̂ Rad,^0^6^1 i • 

ostalimi tüdi'Ü.le' po8Ü;.^wtaj^aj4e z^pnfkj^jng^o^ 
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uredb in pravilnikov o organizaciji ia poslovanju'mini
strstva; ureditev osebnih razmerij-uslužbencev pri mi
nistrstvu za telesno vzgojo naroda (postavitve, preme
stitve, napredovanja, odsotstva, bolovanja, kazniva deja
nja, ocenjanje, odlikovanja itd.); evidenca nad osebjem 
in uslužbenskimi listi celotnega osebja; razpisi občega 
značaja; "proučevanje predlogov za- sestavo proračuna; 
izdajanje potrdil; nadzorstvo nad celotnim služabništvom; 
voditev glavnega (odprtega in zaupnega) arhiva mini
strstva (vložni zapisnik, register, prejem pošte, odprava 
in dr.); upravljanje knjižnice ministrstva kakor tudi vsi 
drugi posli upravnega značaja, ki jih minister določi. 

II. O d s e k za t e l esn'0 v z g o j o (strokovni od
sek). — Odsek za telesno vzgojo opravlja vse pisle radi 
organizacije in nadzorstva nad družbami in napravami, 
ki jim je naineh telesna vzgoja naroda. 

V pristojnost odseka za telesno vzgojo spadajo zlasti 
ti-le. posli: •:. .,.. 

1. da.skrbi za izvrševanje zakona o Sokolu kralje
vine Jugoslavije kakor tudi za vse posle, ki so v zvezi s 
tem zakonom; 

2. da odloča o odobritvi združb in„ drugih naprav, 
ki jim je! namen telesna vzgoja naroda,;',,'.' .'.;., 

/' SV organizacija in nadzorstvo nadstrelskinu' društvi, 
prostovoljnimi gasilskimi društvi, skavtškimi društvi in 
pl&nimkimi'društvi; . ',..:•["... 

.4. organizacija in nadzorstvo nadj.vsemi,.spojrtninii 
aruŠM ih napravami, lei se "bjavijo '£ ,n ogom'.e tjo\ni 
(futbai, hazehâi ragbi in tenis);, vodnjjn r 'ЈЗ.РОЈДОЈП 
(.veslanje, jadranje, plavanje in vaterpolo);' zim s k im 
s p o r t o m (drsanje, smučanje in drugo) ; m e h a n i č -

, n i m s p o r t o m (zrakoplovstvo, avtomobilstvo, moto-
ciklistični in bicikližtični sport); l a h k o in t e ž k o 
â:tle t i k o (tek, skakanje, metanje diska, krogle iii 
kopja*; meö.eyanj;e;;i boJreanifé, rrokoborbja, *vz^gaiije?b!fel, 
men in ат.),\ ':•>-•*.'-,-•- "•'•;••;*:\> .•-•- -i>-.:vi?:.cy> <ч;£ ,-<••;•'!: 

Б. zbiranje statističnih podatkov; skrb za organiza
cijo higienske službe; skrb za organizacijo strokovnih 
tečajev, in šol. za telesno vzgojo, kakor-tudi vsi; drugi 
p.òfli strokovnega značaja, ki jih minister določil. .. ,, 

. III. pds,ek za r a č u n o vo.ds t vo.. — ; Račiino-
$?4$Y° R"; ministrstvu za „telesno vzgojo naroda je .pri
seben odsek skladno, s § 33. zakona. o: organizaciji fi-
аадбпе uprave. Uradnike odseka za računovodstvo po
stavlja ,m^nis,ter za finance, celotno poslovanje.-odseka pà 
sp; qpraylja^po odredbah/iakona o državnem računevód-ì 
sivu in pravilnika' o poslovanju računovodstvenih: odse
kov pri ministrstvih in o računovodstveni službi pri na-
kazovalcih D. R. br. 178.896 z dne 31. decembra .19̂ 28. 

>•;,•,-.,,; ,-::>><• . ; ••• • Č l e n e . : ;'•,:'• ! - ;•'• ..'M 

••' Ministrstvo zàtelesiio'vzgojo' naroda, smé inièft: . '" 
, , '••:••••'! шШ&Ш&'<! y - i-i "'••.'•• •' :d {••• • ' - . : > • : ; A ' - . - S / 

.s, r:2 inapektoTja,'» " ' •;' '/• •'> ! ' • и Л ; ; ; . : ' " ; ^ :-% 
. -i-) 2 ' s v e t n i k a , '•••;i.;' '"' "''"• ' ; • -. ' i '* - ' ' ' " ' '• ••>'-• ?\'-^-

*'\ ^ t a j n i k o v ; ' •''ii/^';'•'• ' ' i ' • *•; .i.--. v- "•'• ..••'-•?* 
"•i f i ^ p n i f i t a V e t : : •••: • • ' " ' ) . ò ' - ' ~ / : • ' " , ; '-'• h'--<-<-l ' ' ! 

1 šefa računovodstva, , .. l'y;.: v. 
1 knjigovodja, ^ 

v f"-̂  аЈгУУДТја,. ,r..,'..;/ .'..•: ;••.-.-'• • , .r. „..'.f..,.' 
' ' J' 1"еМћота :(^|ауек.С), ;§ 45.'zagona',g ij^đnikih)^ 

4 arhivske игашике, " :' ! : '' -
2 uradnigka pripravnika ?(odst. (») 8 46. zakona- o 

Uradnikih), .-''"'• 
*** 2»^гШћШ' pWßravnikä1'(bđst. W » 4§. zakona o 
«еааЈаШЈ^з«:.^»^ .•;.'/.•:....•.':...-• .\.;.^ös., .£,.,.ii.=LV.r; 

"'"'j- 6 zvaničiiikov, "• ' ' ', ' ''' '''>/' 
8 zvaničnikov-dhevničarjev, 
6 služiteljev-dnevničarjev. 
Število pogodbenega in honorarnega osebja se do

loča s proračunom. ; , . . , . 
Vsi uradniki in uslužbenci, ministrstva za telesno 

vzgojo naroda morajo imeti kvalifikacijo po zakonu o 
uradnikih. 

. , ä e n 7 . , :,...-.. n-. ...:;.; .. .-Ц-

Minister za telesno vzgojo naroda odreja z naredbo, 
kdo naj načeluje I. in, II. odseku, razporeja ostalo osebje 
ministrstva po' poedinih odsekih in od'réjà^kdtó podpi
suje spise, ki jih ni pridržal sebi za podpis. ••'•'•'' 

Dokler se ne postavi načelnik, odreja minister za 
telesno vzgojo naroda z naredbo, kdo naj načeluje obče
mu oddelku. •.•::•'••.•? T . ; .• ' . •-. ' ." :• '•'/ 
r-, •• •.•.:•! - •'•.;•••.••!. ' c i e n - 8 ' : f ' - " '-л '-'•" •'•'•'"•" 
• ; _ ; • • ' ' ••:;• . -, : ; . ,-•... ': SI ' ' . . , ' :', -i • (. •:• : ù • ; M ; : - - " . ^ i 

„ Ta uredba stop -̂j?' moč,,ko se objavi; v. >SIu|bflnila 
novinab.«i , ... .- ,;,'••;-, , : ,-. •;„'••••''•',-<•'••• ,;'• ••••-.vi 

V Beogradu, dne 19."marca Ì932.; K. br. 270.' 
.% .'Minister za telesno vzgojo . 

. .__ naroda. 
. . .'.'..','à*' Prï§ai,?raliovié 's. r. 

•: •• • ; ; ; ;':r.r::m:;-::/— / •; V : ; . ,,..-. 

Na osnovi § 89. naredbe ministra za promet z dne 
30. maja 1922., št. 16.276, o zavarovanju državnega pro
metnega osebja za bolezen in îiezgode, odnosno na osnovi 
&3kâafoHa;zrdtae.гб; ̂ ppiiad9M|it*'i#ïeinénÎbi >^t«àîfedbe 
ppejlBicufevaItalie;, o r v - ^ j Av-z. ,• o» ..••..; -.,ÌJ •г;\ч,-^ч 

$ ürccütyi razsodišča in o sodiiein po
stopanju pri tem sodiäciu* 

•}\ï. ; ' " Л : . . ''•;;.'; J : f e ' ' ; " "V "' \ '.'.'. 
" " Na oätiövi J 76. nirëd'be'ministra za promet o zava
rovanju državnega prometnega osebja za bolezen in ne
zgode z dne 30. maja 1922., razglašene v št. 170 A >Služ-
benih- novin* z. dne.1 a v g u ^ 1,922.,*,*,.za re|ev*nje.?por-
nih ;Voiažanj .med osebami,, myarqyanimi.'za fcqlessen in 
nezgode; ali.med njih.pravno pooblaščenimi WpdnikiJtB. 
Mn,^}pÇ,fon4qm, odnosnoj,državnim prometnim ;р^огл-
5}^pmJetpQstay4jeno razsodiščem .BeogKad^Teniu ,ra^ 
sodišču je naslov: >Razsodiš'če za zavaroVianjej državnega 
prometnega osebja kraljevine Jugoslavije« (>Izbrani sud 
osiguranja državnog saobraćajnog osoblja kraljevine Ju
goslavije«). Ta naslov sd-uporabria'ttial v službene» pe-
6âtuotegôïBodisca. х • - >л п;.-:;П-.;- :> ;.•; . ;':;f-';; •,,:': -..-i •:• 

z.J-ï'Zi- V' . .';'••"' § , 2 : ; . : г ; д Ј ^ - ' i A ;':' ' ••''", 
'"Sastava razsodišča jè določens,^-Ш'W- in, Si,''pâ-

redbemraistra za promet z dne 30. inaja 1922., št Ì6Ì276, 

p^oprSvék; objavi en v ^ d « e M B Ä a f a• d S SШ 
la 1932'.,, št 76/ХХХШ/226, Р , ^ А ^ ^ * ^ : 

** »Uradni Ustešt. 296Г91-аШШ.: .Ј;',':Г'',.':';Л'" • 
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in člani razsodišča in njih namestniki se volijo tako, 
kakor je določeno v § 78. omenjene naredbe. 

§3. 

Izvoljeni prisedniki so dolžni izvolitev sprejeti; na 
to zvanje smejo podati ostavko v naslednjih primerih: 

1. če so starejši od 60 let; 
2. če so zadržani, da bi to dolžnost vršili, zbog večje 

telesne hibe ali zbog hujše bolezni; 
3. če so to dolžnost že vršili v dveh predhodnih 

periodah. 
O prisednikovi ostavki na prisednikovo zvanje od

loča predsednik razsodišča. 
§4. 

Če pade število prisednikov, določeno v § 77. na
redbe, najsi zaradi primerov iz petega odstavka § 78. 
naredbe ali zbog ostavke ali iz drugega razloga pod po
lovico, obvesti predsednik razsodišča ministrstvo za pro
met in zaprosi, naj se število prisednikov dopolni. 

§ 5 . 

. V pristojnost razsodišča sp*«ajo spori, označeni v 
§ 76. naredbe ministra za promet z dne 22. maja 1922. 
Razsodišče je pristojno za vse ozemlje kraljevine Jugo
slavije. ' ' 

§ 6. 
Razsodišče sodi v svetu petih'članov. Svet sestoji iz 

predsednika ali njegovega namestnika in štirih prised
nikov, odnosno namestnikov po § 84. naredbe. 

" • • ' § 7 -

- .Predpisi glede pritožbe razsodišču zoper odločbe 
centralne uprave so v § 64. naredbe ministrstva za pro
met z dne 30. maja 1922,,. St., 16.276. Pritožbe v ostalih 
sporih, katerih rešitev «piada v pristojnost razsodišča po 
predpisu § г76. naredbe ministrstva za promet z dne 
30Vtnafa 1922yŠt. 16.276, je vložiti pri razsodišču v 
15 dneh, tačunsi'od dne, ko se vroči stranki odločba ali 
rešitev, zoper katero ima pravico pritožbe. Če pride, po
slednji dan roka za vložitev pritežbe na nedeljo ali 
praznik, se smatra za poslednji dan prvi prihodnji de
lavnik. 

§8. 
Po prejemu pritožbe in premotrltvi pribavljenih 

pravdnih spisov mora predsednik razsodišča odrediti, 
kar smatra za potrebno, da se pribavijo dokazi in točno 
ugotovi stanje stvari. Sodišča in druga oblastva morajo 
razsodišču, odnosno predsedniku razsodišča dajati po
moč v službenih poslih. 

§ 9 > • ' ' > 

Predsednik razsodišča določi aan narolca (razprave} 
in poziva stranke. Pri določanju narokov mora upošte* 
vati čas, ki je potreben, da se poziv lahko vroči stran
kam, pričam in veščakom tako, da se jim vroči pravo
časno po § 83. naredbe. 

,8io. ' ' " " " • ' ' ' . 
Narok (razpravo) pri razsodSßSn vo<fl predsednik 

razsodišča In skrbi, da ee spor popolnoma, razčisti, da se 
more izdati pravilna odločba. 

Razprava je javna in ustna, 

§ 11. , 
Pravdnim strankam je na izvolji, pregledati pravdne 

spise in iz spisov prepisati ono, kar jim je potrebno. 
Vpogled v spise je dovoljen tudi med'trajanjem spora. 

§ 1 2 . . • • - ; ; >••••• •'• 

Vsaka stranka ima pravico, da si izbere zastopnika 
v sporu in ta odrejeni zastopnik jó zastopa pri naroku 
(razpravi). 

§13. 
Če pravdna stranka ne govori službenega jezika ali 

če je nema ali gluhonema, se zasliši *po zapriseženem 
tolmaču, če tolmač še ni prisegel, priseže pred sodiščem. 

§ 1 4 . ' ' . . 
Pozivi k naroku (razpravi) se vročajo'strankam, pri

čam in veščakom na recepis po policijskem oblaštvu ali 
po uradu, kjer dotični, ki se poziva,/službuje. 

§ 1 5 . ;•'• 

Če pravdna stranka, ki ji je poziv, k naroku bil 
pravočasno vročen v roku, določenem v § 83, naredbe, 
ne pride na narok (razpravo) niti ne pošlje zastopnika 
in je recepis o vročitvi poziva dospel k razsodišču, .za
sliši razsodišče stranko, ki je prišla na narok, in izreče 
razsod. če recepis o vročitvi poziva še ni dospel ali če 
se uveri razsodišče, dà poziv stranki ni vročen'ali da je 
to dvomljivo, se narok preloži. 

§ 16- :, :'' . ;• V / ' n 

. če stranki poziv k naroku ni bil pravočasno vročen 
v roku, določenem v § 83. naredbe, pa stranka vendarle 
pride na narok (razpravo) in pristane, < da se razprava 
tega dne opravi, jo razsodišče opravi in izreče razsodi 

§ 17. • : ••• 

Če pravdna stranka iz važnega vzroka, kakor: zbog 
neodložhega zadržka, nenadne obolelosti ali vobče brèz 
svoje krivde ne more priti k naroku, mora* najkesneje 
do dne naroka (razprave) to razsodišču javiti ih dokaze 
o tem predložiti. Če more razsodišče iz predloženih do
kazov zaključiti, da obstoje navedeni vzroki ali zadržki 
in da zanje ni kriva dotična pravdna stranka, izda od
ločbo, da se narok (razprava)' odloži in' drug narok 
odredi. . " : 

. ' • • . ' ' 8 1 8 , . • • • ' ' ' . . • . ' , . • 

/Če je bila pravdna stranka, ki k naroku ni prišla, 
bréz lastne krivde zadržana, da bi to do dne naroka 
razsodišču javila,, ima pravico v.osmih dneh, odkar je 
vzrok prestal, ki jo je zadržal javiti sodišču^rda ne more 
priti k naroku, predložiti razsodišču dokaze ò tem, da je 
bila zadržana, če razsodišče te dokaze uvažii izda od
ločbo, da se narok preloži in odredi drug narok;; če pa 
je razsod že izreklo, proglasi razsod za neveljavnega in 
odredi drug narok. 

§ 1 9 . _ ••• . - . ; : ; - • ; 

Narok se odloži tudi, če je to potrebno zariad^ Izved
be dokazov, ki }Ih je ena stranka ponudila- '.' . \','[ ' , 

"• •'. •.' s » - " " " ' ; 'r:,^,..-. 
, Pravdne stranke se smejo y, vsaki dobi pravde pe~ 

ravnati, Če se; sklene poravnava pred гагвоШбврц J* 
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zapiše sodišče v zapisnik. Taka poravnava ima moč 
izvršne razsodbe. 

- •••••• § ' 2 1 . . 

Obe stranki imata pravico prisostvovati izpraševanju 
prič in veščakov in podajati svoje pripombe k' izpoved-
bam prič kakor tudi k mnenju veščakov. 

' Priče in veščaki se lahko zaslišijo na zaprosbo tudi 
préd'rednimi sodišči. 

' ' . . . ' • • • ' • . § 2 2 - ' / ' • ' ' •..•': ,'..'•: 

•Ko je o sporu izčrpnoч razpravljalo, se' razsodišče 
posvetuje in izda razsod. Posvetovanje in sklepanje o 
razsodu je tajno. • ; • -mn 

§'23. 

O poteku razprave se vodi zapisnik (zapiski). Ta 
zapisnik vodi uradnik, določen po § 77. naredbe, ove-
ravljata ga pä predsednik in uradnik, ki ga je vodil. .,•. 

O posvetovanju in sklepanju o razsodu se sestavi 
kratek zapisnik in ga vodi predsednik sodišča ali član 
sodišča, ki ga predsednik za to odredi. Ta zapisnik pod
pišejo- predsednik in vsi sodniki. ••:••• : •'.•• . 

' ' • , - • ' ' § 2 4 . . ' • - . ' • 

, Člani razsodišča morajo po dokončani razpravi od
dati svoje mnenje po svoji najboljši vednosti in.vesti in 
na osnovi tega, kar so Čuli in videli pri naroku (raz
pravi), tako da ,se'spor reši.. 

; § 25. 
Stroški za razpravljanje in sojenje so v breme držav

nega proračuna ministrstva za promet, razen če raz
sodišče spozna, da so nastali ti stroški z zlonamernim 
postopanjem stranke, ki zahteva odškodnino-

'. ' § 2 6 . 
Ko se posvetovanje dokonča in se razsod sklene,.se 

razsod .pravdnim strankam, usJtno pfiobč^ pismeno pa зе 
jim.vroči v 15 dneh na recepii (ž vročilnico). 

'§'27.' • 

V vsakem razsodu morajo biti označena v zagîàvju 
naziv razsodišča, imena predsednika in članov, ki 'so 
razsod izrekli, kakor tudi ime poslovodje. • • 

Razsod podpisujeta bamó predsednik razsodišča in 
poslovodja. 

". -?i.<B-28.-:V . г ; . л ; ' : * Т ; ' ^ ' 
j i Glede pritožbe zoper' razsod razsodišča veljajo'pred

pisi § 8.9: naredbe» odnosno predpisi § 8^ zakona ö.izpre-
membi naredbeüümstra za promet z dne 30. maja4922., 
§t. 16i276, o zavarovanju' državnega prometnega-oseb ja 
za bolezen hniezgode ^ dne 6. aprila 1981.*> i* •••-. 

- - ' » i --- : : - : , ) ' • • , • . - , . • ; • : • . • : : • •'. : - . , : . ;• - г - л ' • " < / < : ' • .•:•; 

' ! • - - - . , ; / . „ , . v . , , , § 2 9 , •'<•:- :\:; _-.•: - < : ' ^ - * r\ • ^ 

Pritožbo je violiti pri vloŽnem zapisniku1 raj;soäiSiSa 
ЧКгрџ jo poàali razsodišču ̂  po 'polt i , Da^ joâdajç р п -
^Џџna pošto s e s m a t r a , ' к а к ^ da je tèga,dne pritçjïba 
Äepoereäho r a ^ o ä i ^ ü ' p r ê d a n â : " , ' / . " } / '''[''['.'•[' 

Ce pride posledni^dafl.rqka za predajo pritožbe, na 
nedeljo ali praznikj se smatra, kakor da je poslednji dan. 
I 4 ^ prvi :prihX)dnji?.delavnikv ! t«>- -.-'• .(ч;у::':А: 

•-;:: ;: , § 80. 

Ko se pritožba prejme, se zapiše nanjo dan ptejema 
in dan oddaje na pošto in se vpiše v vložni zapisnik, 
predsednik razsodišča pa oceni njeno pravočasnost. Ce je 
pritožba pravočasno vložena, se pošlje z vsemi pravd
nimi spisi in z overovljenim prepisom razsoda razsodi
šča kasacijskemu sodišču v rešitev. Če pritožba ni vlo
žena pravočasno, se zavrne z rešitvijo kot zakesnjena in 
se vroči rešitev o zavrnitvi prrtožilcu na recepis (z vro-
čilnico).' 

Zoper to rešitev o zavrnitvi, ki jò izda predsednik' 
razsodišča, je dopustna, pritožba na kasacijsko sodišče v 
16 dneh od dne prejema rešitve. ' 

O predaji in odpošiljatvi take pritožbe veljajo odred
be§§ 28. in 29. tega pravilnika. 

§31. 
Če glede postopanja ni odredb v tèm pravilniku, v 

naredbi "ministra za promet z dne'30.'maja 1922., štev. 
18.276, ali v zaltohu o izpremembi te naredbe z dne 
5. aprila 1931., je uporabljati ustrezno predpise sodnega 
postopanja v civilnih pravdah o postopanju pred raz
sodišči.* .••'.'•.,. 

•' § 3 2 . . . '• , 

Na osnovi § 189. zakona o zavarovanju delavcev z 
dne 14 maja 1922. in po § 6. tega zakona je postopanje 
pri razsodišču za zavarovanje, državnega prometnega 
osebja oproščeno od .vseh vrst taks. 

§33. 

Ta pravilnik stopi v moč petnajsti dan za dnem, ko 
se razglasi v »Službenih novinalu. 
, V Beogradu, dne 10. marca Ш 0 . ; £ t 22-242. - ;-

• Ministe* ptavdé Minister za pfonret' 
B. Maksimovié s. r. ' Laz. Radivojević s. r. 

'У'-, Штт iîst< it шџ џх A, 
UV.;:. 

294. 

Na podstavi § 36. gradbenega zakona je gospod mi
nister za gradbe predpisal sledeče 

norme 
za plošče iz mavca, mavca in žlindre, 

žlindre in cementa.** 

L Plošče îz mavca. 
Pojem: Plošče iz màvca se izdelujejo iz gradbenega 

: mavca, ki ustreza službenim normam in iz primernih 
rastlinskih^yjattetj,. аЦ. efcuì&atiiirae ' trstike po službenih 
normah ali lesne volne kot dodatka. 

Dii iennja: Velikost 26X200: girina 25 cm, dolžina. 
200 cui, debelina 5 ali 4 om. 

Velikost 60X200: Arma 50 om, dolžina 200 em, de-
belina;,2 ali Som. , 

; '* »Službeni list« St. 76/12 i ž ' t i e 8 i : , B t r . 252-254 : . 
:•* »Službene novine kraljevineJugoslavije« z dne 

•22. marca 1982,, St. 66/XXVI/179 - G r a d b e n i zakon cl 
»Službeni liet< St, 297/47 и leta-1931. 

mis-
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Dopustne razlike so za dolžino in> širino ± 1 cm, za 
debelino ± 0*2 cm. . ... , 

Teža: V suhem stanju po uporabljenem polnilnem 
materialu 600—900 kg/m8. Dopustna razlika je ± 10 • %,. 

Obče zahteve: Pri ploščah iz mavca morajo ,biti vsi 
robovi ostri —, pri udarcu-se mora; Čuti .jasen .zvok, in 
morajo, imeti plošče enakomerno gosto - sestavo - (struk
turo) in biti popolnoma suhe. .,'.., , 

Trdnost proti sukanju: 10 kg/cm2. , 
Stalnost prostornine: Plošče iz mavca morajo imeti 

stalno prostornino, to je da se ne smejo razsušiti niti 
nabrekniti. ...-•••• ••} '-l •'.•• 

Stanovitnost v vodi: Plošče, iz mavca .postanejo;,po 
daljšem ležanju v vodi neuporabne. ,.,, <•• 

Uporaba: Za pregradne zidove in obloge vsake vrste, 
ki niso izpostavljene trajnemu vplivu vlage ali velike 
toplote. 

Trgovski običap: Prodaja, iamera in obračun se vr
šijo po površini s 0-5 m2 za velikost 25X200,, odnosno 
1'0 m* za velikost 60X200. Dopuetno;je 5 % radioma.;Na
klada se brez zaobale v zaprte vagone. •.'.:'• 

II. Plošče iz mavca in žlindre. ^ 
Pojem: Plošče iz mavca in žlindre (skaljolne plošče) 

se izdelujejo iz gradbenega mavca, ki "ustreza službenim -
normam in normirane izgorilhe žlindre, a) ali b) kot do
datka. • ••••..'"••'•'••• 

Dimenzija: Velikost 33X50: širina 33 cm,' dolžina 
50 cm, debelina 57 ali 10 om. 

Velikost 33X60: širina 33 om, dolžina 60 om, debe
lina 57 ali 10 om. ^: ! , : 

Dopustne razlike so za dolžino in Širino + 1 eni, 
za debelino pa ± 02 cm. -

Teža: v suhem stanju 900 kg/m8., Dopustna razlika 
je ± 10%.i ' . • • ;. y > M \ r . . -.:7 '.-'I. 

Obče zahteve: Pri ploščah iz mavca in žlindre iftora-
jo biti vei robovi ostri, pri. udarcu se mora čuti jasen 
zvok, in morajo imeti plošče enakomerno gosto sestavo 
(strukturo) in biti popolnoma suhe. 

Trdnost proti sukanju: 5 kg/om2. 
Stalnost prostornine: Plošče ia-mavca.in žlindre mo-

,rajo imetd. popolnoma stalno, pro t̂oimin<>,,t$ je,, da se ne 
smejo razsušiti niti nabrekniti. 

Stanovitnost v vodi: .Plošče iz mavca in žlindre po-, 
etainejo po daljšem ležanju v vođf neuporabne. 

Uporaba: Za pregradne.zidoyej ki nj|o »Izpostavljeni-
trajnemu vplivu viage ali v^Uke toglote.ft E ̂  ^ 

Trgovski obiïâji: Prodaja, ižmefa in bDračun se vrši 
' po površini z % m* za velikost 33X50« odnosno % m2 za ( 

velikost 33X60. Dopuéfaó Џ t i:$ r&zloma. Naklada «» 
hrez zaobale v pokrite vagone. .;••.': .,-.v,i'-t •;„;??i»

,f 

,111. Plošče iz cementa inÄidrcfo^^i f 
Pojem:,Plošče iz.cementa in/SiruJJfoi (Ј^^ЉГ031" 

kega betona) armirane ali Мф;т^^гЈеШ^тџ6^, 
portìandeementa, ustrezajočega normam miništ'retva' zà 
gradibë št. 2818/31*; izgoTilù© žTiadire ^ f e ^ j ^ ' " ^ — 
elužbenim.normam in dodatka peska vvi """ '*"! 

grobega ;drobca iz kamiift,; <•• ' '•;.'••. :$"'.•. >vîi trj^v^j:-. ,. .. 
, Dimenzije:. '^^(ф,Црф:\-Ш^\Ш:.тг*Ш^1ш 

50 eni, o^bf^na 5>7 ali ÌÒ.$jp.;jy y ;,» .<* ,-SÇO.î, ГЛ«Р» .ÜC 

Velikost 33X60: širina 33 om, dolžina 60 cm, debe
lina 5-7 ali 10 cm. 

Dopustne razlike za širino in dolžino so + 1 cm, za 
debelino pa ± 02 cm. 

Teža: V suhem stanju 1200 kg/m8. Dopustna razlika 
je' ± 10 %. 

Obče zahteve: Pri ploščah iz cementa in žlindre mo
rajo biti vsi robovi ostri, pri udarcu se mora čuti jasen 
zvok, in morajo imeti plošče enakomerno gosto sestavo 
(strukturo) in biti popolnoma strjene in suhe. 
> Trdnost proti sukanju: 5 kg/om2. 

Stalnost prostornine: Plošče iz cementa in.žlindire 
morajo imeti popolnoma stalno prostornino, to je da se 
ne smejo razsušiti niti nabrekniti. 

Stanovitnost v vodi: Plošče iz cementa in žlindire mo
rajo biti v vodi • stanovitne: • '•".' 

Uporaba: Za pregradne zidove, 10 cm debele armi
rane plošče in za razdelne zidove, in tedaj če so izpostav
ljene trajnemu vplivu vlage ali velike toplote, kadar je 
treba napraviti omet iz cementa kakor tudi za obloge zu
nanjih površin. 

Trgovski običaji: Prodaja, izmera in obračun se vrši-
po površini ca x/e m' za velikost 33X&A odnosilo */5 m2 

za velikost 33X60. Dopustno je 5. % -razloma. Naklada se 
brez zaobale v pokrite železniške vagone. 

'•- Veljavnost norm: Vse norme stopajo v veljavo, ko, 
se objavijo v »Službenih novinah«, obvezno moč pa .do* 
bijo z dnem 15. aprila 1932. ••..'.,•>,..•• 

Iz pisarne ministrstva za gradbe, Beograd, dne 29. 
februarja 1932,, št. 4389. 

295. 

'• Na podstavi 1 36. gradbenega, zakona predpisujem 
sledeče ' '. "'"'. • •-••li "•'•['' '"'' 

v za žlindro.* 
v Klasifikacija, po izvoru: a), IzgorUna. žlindra ; Sestoji 

iz anorganskih ostankov izgorevanja gorilnega materia^, 
in iz neizgorljivagakanma,*ki; je vsebovan v.gorivu. 

b) Topilniška.,žlindra: Izvira iz.topilniškega obrata 
j (proòeéa)' in jasno''kaže svoĵ ognjenoHekoČi izvor. '.r. (, 
; Klasifikacija: Pesek.iz žlindre: velikost zrna do 6 min. 

'Prodec Џ žlindre: velikost zÄa od 6 dò 20 mm. 
i V>Tótoè4ec iz ŽlindTe: velikost.raa od 20<<k> .'80" mm» 
j , Zilndia-vzai-podlago: yelikòetzrina od 80 do 15p m!m. 

i t j^aba: . V graditeljetvu; še uporablja v.glavnemVna* 
jme^tò.tBa^vnegà'kaimna ìa zâ> Meipainje/- > ',•• •.••••• 
; Pri^gródbl cest sé upöräblja> takô za ̂ napravo podla-s 
Ige, kakor tildi za napravo povtšne plasti (izgordilna žlin
dra fin topilniška žlindra!) ; ^napravo nasipov (izgorilna 
;zljbctóa); pri vseh. granah graditeljstva za napravo malte 
tóeW; ^)tó(vt^.zl{ffidre)^. '.'.: '''•'. l . :•"• ( /

 i , i ! ,,. 
| •• п%^ШбвЏШ1ткШк1^Ш^Ш^ ^ ^ . ^ . u a i n è i n U , 
i i i pAô ' . ' ^^ iß ' obseg i ' к Џ т Ш М Ч О е ^ Ш ,tt^e:;in; c 
mehanioné posebnosti, ki 'moralo ustrezam normam tì-
:s«egàmatëriala, 'knaf !ka.'^ ". L 
i ... - :f..f...'-.-...- ;[ ,,'п Т:,ЋК:1 , : : 7 " , ,- •->• .••!C'i&,"\ ••, ••.цаг. п 

] * »Službene novine jk^jevdtfeJi^slavije« .z; doe 
12Ä. tnaroà-1982., 
'žSkjžbeni listi 
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Prod uporabo mora izgoràlnà žlindra vsaj 14 dni, to-
pilniška žlindra pa vsaj 8 dni ležati na prostem. 

Žvepla v obliki sulfida sme biti: 
pri pesku iz žlindre do 0*5 %, 

. pri prodcu iz žlindre do 0-6 %, 
pri tolčencu iz žlindre do 0-6 %, 
pfi žlindri za podlago do 07 %. 
Izgorilna žlindra sme vsebovati gorljivih delov.naj

več: 
pri pesku iz žlindre 20 %,: •••: 

... p r i p r o d c u iz ž l i n d r e 1 5 %, • • ' • . ' • 
v pri tolčencu iz žlindre 10 %, • >. 
' pri žlindri za podlago 10 %. 

Veljavnost norm:.-Te norme stopajo v veljavo, ko se 
objavijo v »Službenih novdnah«, obvezno moč pâ dobijo z 
dnem 15. aprila 1932. . ' . ' 

' , V Beogradu, dne 25. februarja 1932., št; 8547/32. 
'••:-• Minister za gradbe 

Nikola Preka s. r. 

* » • 

296. 

Na podstavi § 36. gradbenega zakona je gospod mi
nister za> gradbe predpisal sledeče •;,»• 

norme 
za opeko in kamen iz žlindre.* 

•i ' ' • • • ' • ' • . . . • • ' • ' : ' • ' • . . ' 

I. Opeka iz premogove žlindre, 
Pojem: Opeka, i^.pfemoguve.^Ž|in)ire se/izdeluje iz i 

žlindre, ki se dobiva рта i ^ r e v M p goriva, ki ustreza ! 

normam za žlindro, z dodatkom, hidravličnih spojnih sred
stev in eventualno peska, z mešanjem, tolčenjem in tla-
Óènje'm v opečne kalupe. V drugih kalupih izdelana te-. 
lesa se nazivaj o za kamen iz premogove žlindre.' 

izdelava se vrši večinoma s strojem (redkeje na ro^ 
ke) v železnih kalupih, nakar se takoj vzame iz kalupa' 
ta pusti, da se strdi. Razmerje zmesi spojnih sredstev in 
izgOTilne žlindre se ravna po zahtevah in posebno po za
htevani trdnosti. Dodatek peska največ 20 %..,Izgorilna 
žlindra, ki se mora uporabljati:' peaek'iz žlindre ali pro-
dec iz žlindre po normah ža žlindro. ' .' .,-....,., 

Obče zahteve: Opeka iz premogove žlindre mora biti 
taka* da.je mogoče v.njo zabita'. žet? l̂j?, glpdé. prevajanja',' 
toplote ne snje zióotajati zà!zidno opeko,. ..„ ". ;• , ,.' -, 

Oblika: Opeka iz premogove žlindre ima. obliko 
pfcralelopipeda. . , -, . . .•_. ' .,; . ,..,''. \ ', "•..' 

'*' Vèlikost:'25 oni dolžine, 12 Qmlšjtine,.6;B4>m;viŽme. 
Dopustne razlike §o zia dolžino i ' 3 mm, za širino , 

£ 3 mm in za .vizino'iE % mm'. '"' . '"' ' • 
/,;,;: J.Eairiien iarfegoriäne-žlindre sé hdelujé v ràAh''ve-
Jifcpstih in oblikah. .: ; 'Г^Х-^^У^Ц <:,-.\ .«.-.rio ;;; ^ ' " >i 
, or; Teža:: Po k a ^ o ^ ; . sandre, :dodanegâ Jpésfca.. in tol
čenja v suheni stanju;G^do(đ?4;fcg/đm8; '' ;.. .. i :• < 

Tlačna trdnpsjtt,-,Najmanj Шкфџ.2. Prenašanje se 
^ Ј о ф г т а ћ ^ f i d i l o opeko-, .,.: r.' ^ (1, ,.' 
.,-. Stanovitnost 'na mrazu: Opeka, jz, ßrejnbgoye'.ziin^, 
«Ire, ki se uporablja za; neometano zid^vj&mora'.Џш sta-

'* »Službene, novine .kraljevine .JügoelaviiECjäZ ànè 
^ ^ а г с а . : 1 9 з Ш ; ^ % ^ Х А 1 ^т^тШп fr, 

službeniшлсјњдаиџШ:Ш^ • к- ^*,;"^ А 

nđVitna na mrazu. Preizkušanje se vrši po normah za 
zidno opeko. -

Uporaba: Opeka iz premogove žlindre se sme upo
rabljati kakor slabo žgana opeka z najmanj 30 kg/cm2 

tlačne trdnosti. 
Trgovski običaji: Prodaja se po kosu, oddaja brez 

zaobale. Količina ubite opeke na kraju, nakladanja ne 
sme presegati 5 %. 

IL Opeka iž topilniške žltedre. 
, Pojem: Opeka iz topilniške žlindre se „izdeluje iz 

žlindre, ki ustréfea normam za topilniško .žlindro, z do
datkom hidravličnega spojnega materiala in eventualno 
peska, z mešanjenHn tìacefljem vvope^nè kalupe.'V dru
gi obliki izdelana telesa se nazivaju za kamerf iz topilni
ške žlindre. ~7\-,t- : .",".." . -,,:'. .'.'•':;,;'"'..-̂ •"••' •••"'•'>'./ 

zdelava se vrši s stro|em v železnih, kalupih in se 
pusti* da se sjtrdi ina .zraku. Za njeao ade%yj3 ee uporab: 
lja pesek,iz fepilniške žlindrei * " ".""""''"•.<'• 

.Oblika: Opeka iz topilniške žlindre., ima '.obfâko para-
• lelopipeđa. "••••;. 

Velikost: 25 cm dolžine; 12 om širine, 6*5 om višine. 
D^pustojevrazlike so ± 3 mm za dolino,--jj ;3~ mm za 
širino in ± 2., mm za višino?.;. Ç. . "̂  < 

Kanftp iz-tópilMske žlindre se" izdeluje' v. raznih ve-
Ukostih k oblikahV '•"""" , 

\ Teža:; Po -kakö%|tt Mindre, dodanega peska; in tol
čenja v suhem Ä j j u W do4'8 kg/dm8: '•''••. 

Tlačna trdnost: Najmanj 70 kg/cm2. Preizkušanje se 
vrši po normah za zidno opeko. 

Stanovitnost na mrazu: Opeka iz topilniške žlindre, 
ЈфЈ? ! f ì#^¥i a ^ ; n é w e t a m ^ 
Šanaвдгаг^ц. PreizkjiŠanfe.se vr§i po 0timh zi- Шдао-

,)opeko.- . , - .•.,• . . . .• » • :• -

Upotaba:, ppeka.-izt^pibiške žlindre seostìiéi-ĵ iKK, 
rahljati kakor zidnà opeka iste trdnosti. 

Trgovski običaji: Prodaja " se vrši po -*Ôsu,; Oddaja 
brez zaobalé. .Količina ubite, opeke na ki-âaiinakladanj a 

^ne sme.:rrfeaejgàtì'.^-#,; ,;". • ';'• '̂  \Л^:; '""'• „••'>••.. ' ' 
Veljairiiòet: Te norme, stópaio v veljavo, ko se obja

vijo v ,*Služ1)enih noviriäh«, 'obvezno moč. pa dobijo z 
dnem^Jü majà..1932.,.,;... \.Ч.; . . ;. ; ; :• •;>• . 

Ì li niìnistrstva ̂ a^âdibè,. dne 9: marca; 1932., št. $971. 

297. 

i Kä •podstavi I àé. gradbenega' zagona je gospod mi
nister za gradbe predpisal •'."'"...''.' 

za lomi jen Шт$т* 

.^Poiem::Za;Itonljen kamön<!se naziva ves-Jcanien!, 
МржЏвПзгха..-wsttnòm mmiranjie^i: (naeistreijevaTijem^Ài^ 
razbijanjem в-Јк-атЈкип^ . "-Ò'".^4.^/.-•'• .VVÌ .л :-ÏO*: •'& ': 

ESÖv-r'i' 
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Déliter: 
A. L o m l j e n k a m e n za z i d a v o Je,: 

1. navaden lomljen kamen razne velikosti: po pogojih 
naročila brez kake obdelave pred oddajo na stavbišču; 

2. ploâèasti lomljen kamen razne velikosti po pogojih 
naročila, ki ima najmanj dve ravni površini, ki sta pri
pravni za dosego dobre zveze v zidu; 

3. obdelan lomljen kamen, in sicer: 
a) obdelan lomljen kamen razne velikosti po pogojih 

naročila mora imeti vsaj dve dobri ležiščni površini kakor 
tudi eno vidno površino, ki se lahko s konico (šiljastim 
dletom) obdela in ki je pripraven za zidno oblogo po sli
kah. 1 in 2; in 

si. 1. 

b) lomljen kamen za poligonalni zid (cülopni zid) 
razne velikosti po pogojih naročila z vsaj tremi dobrimi, 
ležižcnfmi površinami in eno vidno, ki se lahko s konico 
obdela in ki je pripraven za zidno oblogo po sli^l 8. 

sL 3. 

B. L o m l j e n k a m e n za d r u g e n a m e n e . 

Razne velikosti, oblike, teže, razno obdelan itd., ki 
je po pogojih naročila in uporabe poraben n. рг. za ka
menite namete, tlakovanje pobočij (obronkov), kamenite 
sklade, podlage za ceste, odvajanje vodé in dr. ' " 

Preizkušanje: Se vrši po predpisih za preizkušanje 
kamna. 

Prevzem: Lomljen kamen pbd Alt A2 in B se pre
vzema po prostornini ali po teza* A, pa po pro^ornini in 
vidni površini ali po teži in vidni površini. 

Pri prevzemu po prostornini se zlagajo na ravni por 
vršini pravokotna telesa (figure) z 1*2 višine in najmanj 
3 m širine na proizvodno dolžino tako; da. so zunanje 
strani enake v suhem zidanem dobro zaSibranem zidra. 
V notranjo«« mora biti kamen,'kaï n*JW&1Ìntg ob dru-. 
gem »ložeOi luknje p_a..% шдоЈИт к^лшоап kar flajbolj 

izpolnjene. Večje luknje med posameznimi kamni niso 
dopustne, ker morajo biti'figure v svoji celoti čim kom
paktnejša telesa. 

Prostornina se dobi iz prostorninške enačbe ' " ' 

8 -X 
§,+§, 4 / D 1 + D 2 . 

-X v kateri pomenijo V vsoto višin, 

merjenih na vseh 4 oglih in v sredini vseh 4 strani,' Ši in 
Š2 širine, Dt in Dj pa dolžine; izmerjene na polovični 
višini figure. • :••••• 

Zlaganju v drugih figurah se je ako le niogoče iz
ogibati. Radi preverjenja, da. so figure od znotraj po 
predpisih zložene, se smejo le-té neposredno na straneh,. 
in na poljubnih mestih razdreti. . ''.'.'';' 

Veljavnost; Te norme stopajo v veljavo, ko se obja
vijo v >Službenih novinah<, obvezno moč pa dobijo z; 
dnem 1. maja 1932. in tedaj prestane veljavnost vsehjdq-
sedanjih predpisov za lomljen kamen, kolikor jih je $\о? 

Iz pisarne ministrstva za gradbe v Beogradu, dne • 
11. marca 1932,"'št. 5915. s. „. 

298. 

Na osnovi člena 17. zakona, o merah, njih rabj v jav
nem prometu in nadzorstvu nad njimi in § 2. zakona o 
izpremembi in dopolnitvi tega zakona ter v sporazumu 
z ministrom za finance predpisujem to-le , 

postopanje 
pri uvozu méril in merilnih priprav 

iz inozemstva,? 
č l e n i . 

Nadzorstvo nad merili in merilnimi priprayami,'Jn 
se uvozijo iz inozemstva v. našo'državo, vrše osrednja;., 
uprava za mere in. dragocene kovine, njene postaje za. 
preizkušanje, tokoraerov in oddelki kontrole mer , pri ; 
sreskih načelstvih. 

Člen 2. i • • ' ' • 

Nadzorstvu po členu 1. tega postopanja so zavezane:.' 
1. merila in merilne priprave za dolžino, debelino^ 

in površino; 
2. merila in merilne priprave za tekočine;' ' 

! 3. kónve za mleko (z označbo prostornine); 
4. merila in merilne priprave zâ suhe tvarine;,.'"•"•'' 

' 5. uteži; 
6. tehtnice vseh sistemov, neglede na to, ali služIjo^ 

(za javno ali privatno rabo; 
i 7. avtomatske merilne priprave; . • . 
j ,8r;,steklenice, čaše in vrči za točnjo alkoholnih pijač . 
•in mleka (z označbo prostornine);. !ï;f 
1 9, stekleni baloni za nakup ali prodajo tekočin ̂  
jprostornini (z označbo prostornine); 
| 10. plinomeri, vodomeri in taksametrl; 

11. merila in merilne; priprave, ki nisò ; zasnovane 
;na metrskem sistemu: ' ' 

12. tokomert. 

| s* >81uzbéné:' 'noviriè Èraljèvine] Jùgoslavfié<ç z dne 

зт 
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Nad uvozom meril, navedenih v točkah. 1. do U., . 
vrše nadzorstvo oddelki kontrole mer, nad uvozom toko
merov (točka 12.) pa osrednja uprava za mere indrago-
cene kovine in njene postaje zâ preizkušanje tokomerov 
'v Zagrebu in Ljubljani. : 

-.•• '••••• Člen 8. 

Merila in merilne priprave, naštete v členu 2., se 
smejo uvoziti pri vseh glavnih carinarnicah: in carinar
nicah prvega reda.' 

' Č l e n i 1 ' '••• • ; ' 

Vsak uvoznik meril in merilnih priprav, naštetih v 
členu 2., mora priložiti prijavi za uvozno ocarinjènje W i 
prijavo o uvozu meril. Ta prijava se pošilja: : 

1. pri uvozu meril po'točkah'1. do 11. člena 2. one
mu oddelku kontrole mer, pri katerem želi predložiti 
uvoznik uvožena merila1 v pregled in žigosanje; 

2. pri uvozu tokomerov osrednji upravi ža mere in 
dragocene kovine v Beogradu ali njenim postajam ла 
preizkušanje tokomerov, ki so pri zavodu za elektro
tehniko na tehnični fakulteti, v Zagrebu.in na tehnični 
srednji šoli v Ljubljani. 

Ustanove, naštete v točkah 1. in 2. tega člena, po
stopajo z vloženimi prijavami po predpisih o pregledu 
in žigosanju meril, tedanih/n'à osnovi zakona ö merah, 
njih rabi v javnem prometu in nadzorstvu nad njimi.' 

Člen 5. 
Prijava o uvozu meril, mora navajati: 

., 1. uvoznikovo ,imè, in priimek; • .< . 
.,: 2. uvoznikovo prebivališče (banovina, srez, kraj, 

ulica jn. hišna številka) ; ••''•.•-.•.'• 
3. številko in datum carinske deklaracije z označbo 

uvozne carinarnice;. ,,., - ••> ,,, 
4. naziv in bivališče inozemske tvrdkè, : ki merila. 

pošilja; 
6. državo, iz katere se merila uvozijo; 

. 6. število meril, naziv in velikost (dolžina, prostor
nina, teža, moč itd.) meril; pri merilnih pripravah (pli-
norherih, vodomerih, taksametrih, tokomerih itd.) se 
mora po možnosti navesti tudi označba njih sistemov. 

Podatke prijave overovi uvozna carinarnica v zvezi 
8. faktürp in. carinsko deklaracijo iû jo vroči v 24 uràh 
po vplačilu deklaracije oddelku kontrole mer ali usta
novi, na katero se.glasi. . 

' .•,:••• , .:•' Č l e n 6 -

Uvozna carinarnica izvrši po prejemu prijave, ome
njene v prednjem člehu, ocarinjènje, .uvoženih morii in" 
merilnih priprav in izroči blago uvozniku. 

Brez te prijave ne smejp carinarnice uvoženih meril 
«arinjati in jih uvoznikom izdajati. 

č l e n 7 . • '••'• 

' če bi ве uvozila merila in merilne priprave v na§o 
državo že opremljeni z žigi kontrole mer, se smatrajo ti 
žigi za neveljavne in taka merila so zavezana ponov
nemu pregledu in žigosanju: 

Člen 8. 
Pod odredbe tog» pravflnika ne spadaj in ee smejo 

Vaiati brez prijave iz Stata Л in brez kakršnekoli 
•nwjftte: •.. - ' 

:1. yee vrete. j areometrov. (alkpholpmetri, ваћага-
»etri, laktometrif za modro galico in mere za moSQj 

2. merilne priprave za zlati in srebrni denarj 
3. sodi, kadi, čebri, cisterne; 
4. konve, steklenice, čaše, vrči, baloni brez označbe 

prostornine in znaka mere; 
5. lekarnarske, dozirane steklene posode in temu 

podobno; ; 
6. matematični, geometrijski, kemijski, fizikalni, geo

grafski, in geodetski aparati in instrumenti v zvezi z 
merami; • . . • • 

7. ravnila-in šestila z mero. 

Člen 9. 
To postopanje stopi v veljavo in dobi obvezno moč 

po dveh mesecih od dne, ko se razglasi v »Službenih, 
novinnh«. 

V Lsogradu, dne 2, marca 1932.; št. 1124/932. 
' ; ' . . ' . . Minister 

za trgovino in industrijo 
dr. Albert Kramer s. r. 

Minister za finance 
dr. Milorad Djordjević s. r. 

Na osilovi § 19. zakona 0 podaljšanju velfâvriosTi] 
odredb v dosedanjih finančnih zakonih in z a k o n i h ^ 
proračunskih dvanajstinâh predpisujem te-le 

izpremembe in dopolnitve 
pravilnika o cenzuri filmov.* 

. Člen 1. 
V členu 1. pravilnika se na koncu prvega stavka za 

besedama >in knjižice< dodajajo besede: >in če se plača 
taksa po zakonu o taksah<. Na koncu drugega stavka 
tega člena se postavlja za besedami: >ki so s filmom« ~ 
namesto pike vejica in se dodaja: »če prihajajo iz tvor
nice ali od podjetja, ki film prodaja ali v najem' daje. 
Vse ostale reklame, lepaki, programi, slike in fotogra
fije, ki se izdelujejo òli tiskajo y državi, pregleduje in 
odobruje pristojno obče upravno oblastvo prve stopnje.« 

Člen 2. • 
V odstavku (*) člena 2. pravilnika se črtajo besede: 

»brez pristavkov, ki bi razburjali občinstvo ali bi ga 
zavajali v zmoto glede vsebine filma, ki si ga hoče 
ogledati«. » 

V istem členu, odstavku (*), se črtajo besede: >in 
niso vpisani v cenzurno knjižico filma, ob katerern. se 
v reklamne namene prikazujejo«, namesto njih pa se 
postavljajo besede: »in бе zanje taksa ni plačana«. 

člen 3. 
člen %: pravilnika in Hen i. izpremembe pravìlèST 

o cenzuri filmov P. br. 728« z dne 28. marca 1932.** se 
izpreminjata tako, da вв glasita v celoti nastopno: 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
2. aprila 1932., gt 76/XXXIH/221. - Pravilnik gL ^Služ
beni Ust« št 216/19 iz L 1932. • •- * " 

** »Službeni list« š t 262/25 iz 1. 1932. 
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»(•) Vsi napisi in besedila, ki so s filmom, morajo 
biti v državnem jeziku napisani in slovnično ter knji
ževno popolnoma pravilni. Po pisavi morajo biti napisi 
in besedila izpisani s cirilico ali' latinico, po .zahtevi 
osebe (podjetja), ki jemlje film v najem. 

(*) Obe pisavi sta ravnopravnih 

člen 4. 
V odstavku (*) člena 5. se namesto »18 leti« po

stavlja: »16 leti«, odstavek (2) pa se črta. 

Člen 5. 
V členu 6. se dodaja nov odstavek, ki se glasi: 
>Lastniki filmov, ki žele dati filme cenzurirati, vlože 

prošnjo s potrebnimi podatki (naziv, število metrov, izvor 
filma, prav kratek popis vsebine) državni filmski cen
trali v Beogradu, ki določi, če obstoji cenzurna pod
komisija, najkesneje v 24 urah, katera komisija naj 
cenzurira njih filme. Državna filmska centrala mora ob 
tem določanju paziti na to, da ne bo nobena cenzurna 
komisija (podkomisija) preobremenjena. Če cenzurna 
podkomisija ni ustanovljena, vroči državna filmska cen
trala prošnje nižji cenzurni komisiji v Beogradu.« 

Člen 6.; 

Člen 7. pravilnika se izpreminja in se glasi v celoti: 
»Prosvetno-pouòni, kulturno-vzgojni in umetniški 

filmi, ki jih je kot take izbralo ministrstvo za prosveto, 
kakor .tudi dnevniki in aktualnosti za nàcionalflo in pro
svetno propagando in za gospodarsko propagando, pro
pagando turizma in narodnega zdravja, ki so bili sneti 
po naročilu kateregakoli ministrstva ali' ^osrednjega 
tiskovnega urada, ni treba, da bi se cejizurirali, če pred- i 
loži lastnik zanje potrdilo, da so sneti po naroČilu in da 
so navedenega značaja. Toda lastniki so zaradi ugotovi
tve števila metrov, plačila taksé in izdaje cenzurne knji
žice dolžni, te filme cenzurni komisiji- prijaviti.« 

• Člen 7, ... . . ' \ , 
Na koncu člena 8. pravilnika sé dodajajo namesto 

pike besede: »in plačila takse«. 

V odstavku (') 
stavlja: >16 leti«. 

Člen 8. -Z ..' ;• 
člena 9. še : natnésto »18' leti« po-

Člen 9 ) 
Na koncu člena 10. pravilnika se dodajajo namesto 

pike besede: »in če se plača taksa-po predpisih zakona 
o taksah«. •• 

Č l e n 10. • . • - • - .-,-v 

V odstavku C) Člena 13. pravilnika se črtajo'beèëde: 
>kateremukoli članu, cenzurnih komisij ark..n-' / . 

,' . . : : • Členil. ••>v,>u:n4- ^r.-n^-.i';: v 

V členu 6.; pravilnika- se dodaja'nov: o^ietatfek^ki 
se glasi: 

>(*) Poleg te cenzurne, komisije se lahko ustanovi 
tudi njena podkomisija y Zagrebu. Seštevajte,, podkomi
sije je Ista, kakršna je nižje cenzurne Шдодје' у/Вео-i 
gradu, pristojnost rja ji .doloÇ^ z„ od^očbo'^p^a^^ino, ^ 
ministrbin za notranje posle nhnistèr za proavetpx : 

Prvi odstavek člena, 16. \gravflnika.-8B; izpreniinja^ in 
se glasi: .-"• • -. : ; # . .,, >!.,; цуЉА)}'-:.- "* 

»Komisijo za cenzuro kinematografskih filmov se
stavlja 12 članov in njih namestnikov, in sicer: trije 
predstavniki ministrstva za> prosveto, en predstavnik 
ministrstva za vojsko in. mornarico, dva predstavnika 
ministrstva za socialno politiko in : narodno zdravje :(ad 
teh ena predstavnica prosvetno-nacionalnih ženskih orga
nizacij), dva predstavnika ministrstva za notranje posle, 
en predstavnik ministrstva za trgovino in. industrijo, en 
predstavnik ministrstva za finance, en predstavnik držav
nega tožilstva in en predstavnik osrednjega tiskovnega 
urada pri predsedništvu .ministrskega sveta.« 

- Člen 13.' ' : -\"/ '"" : ' 
. . - , • • . . • • . . , • . ' • • - • • ; . - • • ' 4 ? > I I > -

V členu 17. pravilnika je vstaviti namesto/»seji 
članov« besedi.: »sedem- članov«, za besedama; »in..mor
narico« se postavlja vejica iii črta beseda: »in«,'na .kon
cu stavka pa se:dodaja:»in ministrstva za financè«i • : 

: . . ' • • . ; .člen'14. ' •r:^---[. 

/ Nk koncu člena 22. se postavlja vejica in se dodaja; 
»po členu 1. teh izprèmemb«. ' л ' . . . . '. "" ' .;... 

•'•.-, • č i e n - 1 5 . : • •"•; .•". . ; ' \ ! _ , . _ 

л Na koncu, člena 23. se dodajajo namesto \ pike bese* 
de:;»m z ministrom za finance«. ,,. : ;,ч 

Člen 16. 
Člen 24. pravilnika se izpreminja in še' glasih'•''' 
»Če so izdelani filmi'v več kopijah, sé 'ìnbfà'jo pred

ložiti vse kopije istočasno cenzurni komisiji v pregled. 
Cenzurna komisija ugotovi, ali so vser kopije''isfbyein'éi 
in/izdä< toliko 'cenzurnih'kart, kolikor je kopij istočasno 
predloženih, proli, plačilu ene takse iz tar. štev. 99 b^ 
taksne tarife. ' "' ' :,. 

Pozneje predložene kopije se smatrajo za.nove filine 
in so zavezane cenzuri in taksi.« 

Člen 17., 

•j\èS Л 

••W\ 

V'i členu 26.' pravilnika '.s^e-'izpreminja odstavek •'(>) 
in se glasi: : ' ' ' M ! " ; ; ' " < 

>(*) Če; cenzurna komisija po'doVrŠenefm .'pïègledii 
filma'spozna, da se sme film v ćeloti'prikažo.Vali,1 iz8ä 
dotičnemu lastniku akt za pristojno davčno upravo, 'Ш 
predhodno plača takso iz tar,/ §t 99 b) taksne tarife; nato 
pa mu izda po državni filmski centrali.overovljeno-cen
zurno 'кпјШео in cenzurno karto, ki, VéïjaJkotjoapb^tejc 
za pnkäzötfähje filma. Akt za plačilo ;'talèse R p d ^ ^ t a 
predsednik in član Icdmisije iz ministrstva l zaf ћпарсох 

V ' oustàvkV (4): tega ' člena, se' namesto: >ЖДеи< 
postavlja: »16 leti«. .'" ' '' ; ! '••''° J '•'•'• :-': •**'»,'"-'л' 

Na koncu odstavka (T) tega člena se dodaja: >Cen-
zurnajrçrtgjnotajbiti pod^isan^.tudi,po,claftU5^o^Ì8ijc 
îz Ininistfstva za financé. 

Člen. 18-
9!v;«;fv.;.4:;- rj r£f/. 

Na koncu člena 30. pravilnika se dodaja nov stavek, 
ki se glasi: .>* л'*?"̂  > • 

~;i.-, r*K.omieifa;/ita,cenzuro fiïiaov mpfaTJÖ: ztffiBtktf;vsa
kega.-meseca obvestiti ministrstvo za f inance-^ oddëleki 
za davke o filnlih, cenzuriranih v preteklem meseanynf 
njih' dolžini in značaju {ali so zabavni, poučni ali doniače 
izde^ave^.« ,: c:.;•,]; "/'."òstìe'-, <~:.hr<;x\ ;;л /л^Ш^ЛШ ,i^sW 
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Člen 19. 
V točki 1. člena 31. se obdrže samo te-lë besede: 

»1. kdor prikaže v celoti ali deloma-necenzuriran film«; 
vse drugo se črta. . . . . . . . 

V točki '3. tèga člena se za besedami »slike in foto
grafije^'dodajajo besede: »po členu 1. teh izprememb<. 

.. . V. istem členu se dodaja kot točka 12. r. 
»12.' lastniki kinematografov, ki glede pisave ne po

stopajo po odredbah člena 3,'teh izprememb;« 
• Dodaja se nova točka .13.: . 

»13. Kazen v spredaj navedenihprimerih ne izklju
čuje kazni po zakonu o taksah.« .. : ' . 

. " •. Člen 20. , . ' 
... V členu 33. se črta poslednji, stavek. 

Člen 21., 
Vriaša se nov člen 34., ki se glasi: 
»Izpremembe in dopolnitve tega pravilnika pred

pisuje* minister za prosveto'sporazumno z ministrom za 
notranje posle in ministrom za finance.«- : 

Člen 22; 
Člen 34. pravilnika postane člen. 35. . 

'•••'' •?--••. . . . v Č l e n ' 2 3 . ,... , : , » ' ! " 

Te izpremembe in dopolnitve v pravilniku o cen
z u r i &ImftV,zv dne Ш februarja 1932.,\.P.-bi?.;%891v- stopijo 
v veljavo in dobe obvezno moč, ko se razglase v »Službe
nih" 'hovinaju. . ' .' .. , 

V Beogradu, dne 1. aprila 1932.; P. br. 10.563, 
. Minister za prosveto 

:• ^ •:';. ;.n-i.'.4.'--,i,.;.'jj... • , t dj.,I)fag,. S:>Kojić Ал r . v -

,i.i'. А\'л к 300.. -, i i .-...•• 

•Ла,:1!..К,1.л.. •::..• РгбИр]$ ! " ' ' / ^ ^ ,. 
o reflektornem steklu na voziM.5* 

p^emàmM 4%opcMéi ' iir«Ée ' a ; Ш [ • jjEfàA":рШу 
У''УâfrHbki,pгö•mШ'ìk-ЗД'âi;;Se'Шàl, g:'mfnistèr sâL/gradltib' 
$òtf)£ gi to: 4755 zdne 19.'1вШагЈа 1 Т sledeče' 
/ i ( n i - •.'.ј-Ч1 >.'.•"/ (Л-„i »>.-/:.. ivi 'i... i. ј"..;:\:->^\Ч'м; _>.!-.• :\,-

ć «predpiše o> ге£1ек^глет«1ек1и na vozilih. , 
1. Veaiko vozilo mora imeti zadaj reflekfoftto steklo 

'(1а«оавел%-Шјо']М)1':-'-п.Ч:/-^'":;',:- -.-, ,.';'•• •!•• 9 f"> : ! 

j
;'^-'2i'Beiflökftöaio tìteMo'toota biiti rtonénôfrdèoéVUarve 

in^mora odbijati svetlobo samo zbog lastne'kaktJVóstl in 
körafruköijeJ; 'Njegofä •Цпка^Е"' iptfvrsina mora "b'iïï po-
Pöteföm*«gladka, * а£о Ш '¥е mòre iaükö -očistiti ''-'г •!»К; 

8. Reflektorno steklo;mora postati vläno^Kb se 'mü 
motorae^ozilb W'2ä- Wàtìùo Ш Ш Ш # približa 
aft'"Ì50''tì:rì ;--' ''"''.-.A'.:1''.;, • •• • • •• ' - w . ^ ^ K Л-;"!.-

„ ; •$. Reflektorno steklo mora b i t i .za^i tenć £.òky£rom 

б.1 RefféMÒrno steklò mòia biti pritrjeno na vozilu 
^ етс^еит^акоиЈК^*'-1"'''-.•'••'•''•^•••-! 'uieiJv.'.''-': * 
" ^ — • .y.-' ! ,. ,"/"yi!••"•:> «? . ^ ' . M >> •)>:•!• .'••'• 
i i * * >31и£ђђ̂ до flpvine/kicaljeViflo.ijugoslatij®.« ẑ -xine-

'^••лВ-Лкг.^«.': 

6. Na biciklih in' motoriklih se mora reflektorno 
steklo pritrditi najmanj 60 cm od.tal na vidnem mestu 
ter se. ne sme z ničimer prekriti. 

7.; Na vozilih vsake vrste z eno ali več osmi in na 
kakršenkoli pogon se mora reflektorno steklo pritrditi 
na vidnem mestu na zadnji levi strani'okoli 100 cm 
od tal. • 

Na vozove, naložene s senom, slamo itd. se mora re
flektorno steklo pritrditi na levo lojfrnico v isti višini. 

•••Pripomba.-Motornih vozil, ki imajo zadaj rdečo 
žarnico, ni treba opremiti z reflektornim steklom. 

8. Premier •• reflektornega . stekla na biciklu mora 
znašati okoli 4 cm, na motociklu in vozovih okoli 5*5 cm. 

.9. Vsa vozila je opremiti z reflektornim steklom 
najkesnéje do konca leta 1932. -

'•• Iz ministrstva za gradbe v Beogradu, dne 25. febru-, 
ar ja 1932., št. 4755. 

301. , 

Razpis. 
Pojasnilo k odločbi ministrskega sveta 
št. 5072/IV-932 o prepovedi izvoza oreho

vih debel.* 
; Na osnovi člena 23. y .predlogu, zakona o obči carin

ski tarifi in zaradi čim pravilnejše uporabe odločbe 
ministrskega sveta, o. prepovedi izvoza orehovih; debel 
št. 5072/1V z dne 17. februarja 1932.,** dajem carinarni
cam, naslednja pojasnila: 

.. Za orehova; debla se smatrajo okrogli deli debla, ki 
se dobe, če se prežagajo debla, ko so se odsekali vrh 
ia . veje,,ob, strajaeh,-inu,ki služijo za dobivanje reza
nega blaga. .v-;,:,;. ,-.-. ,„•.); , 

, . , . . . . , . . „,., .,. — zunaj zemlje 
do tain kjer je deblo presekano, kar mora biti nekaj niže 
pri zemlji tako, da parobek ni višji od V« debeline dre
vesa —: običajno 20 do 30 cm; na močvirnih in nestano
vitnih zemljiščih pa smejo biti orehovi parobki ne
kaj višji. 

V Beogradu, dne! '28. marca ±932.; št. 9320/IV. 
Minister za finance 

dr. Mil.'- Djftrdjević s. e. in*. 

o prilaganju računov in vrednostne specifi
kacije k deklaracijam za blago, ki se ocarinja 
u t ò Aft i ( ? l é n ^* car. zäk:), in postopanje š 
%&i£WfeW'lfri PPbîÇ^nJu skupnega davka 

n! M ; ' i n ppravičbi vajiiljel*** 
•л ;Калоеооу* olenai 273. .carinskega zakona, prvega od-
Sta^ka^ena,14 pravilnika o urediM prometa z deviza-

w . ^ ß ^ e n e ,noyine kraljevine Jugoslavije« z dne 
3 ^ v ^ | ^ l A ; š t . ; ^ 5 Č X l I / Ž i 2 : i n odpravek) z dne 

** ^Službeni list« št 198/16 iz h 1932. 
- >f*l *Sl4žbene. novine, kraljevine Jugoslavije« z dne 

2. aprila 1932., št. 76/XXXIH^28 - in fcopravei) i dne 
£ agrila 193% Mt, 8öffiXXyiaJ&/: " • — ~ " 
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mi in valutami in odločbe št. 145.300/11 z dne 31. de
cembra 1931., št. 24.500/11 z dne 1. marca 1932. in br. 
37.250/H z dne 28. marca 1932. in zato, d/ se za plačilo 
skupnega davka prijavi prava vrednost blaga po izvirni 
fakturi, po kateri se naj vrši tudi nabava tujih plačilnih 
sredstev za plačila inozemstvu, odrejam to-le: 

Vrednostno specifikacijo blaga je predložiti vselej 
v dveh izvodih; od teh se priloži duplikat, ki se ne tak
sira, po overovitvi z žigom carinarnice in s podpisi 
uradnikov, ki vrše izračun davščin, duplikatu dotične 
deklaracije in jo je smatrati za njen sestavni del. 

Deklarirana vrednost v duplikatu izvoda mora biti 
vpisana s številkami kakor tudi z besedami. 

Račun, ki se prilaga deklaraciji in na čigar osnovi 
se prijavlja vrednost blaga v deklaraciji in vrednostni 
specifikaciji za plačilo skupnega davka, mora prav tako 
biti overovljen razen s podpisi carinskih uradnikov, od
rejenih za izračun davščin, tudi se. z žigom carinarnice. 

Ta overovitev mora biti zapisana v fakturi na vid
nem mestu. 

Vrednost blaga, prijavljena v deklaraciji, mora biti 
izpisana tudi z besedami, in sicer na praznem prostoru 
v nadaljevanju vrednosti, izpisane s številkami 

Ustanovam, pooblaščenim za poslovanje z devizami 
in valutami, se nalaga v dolžnost, da ob prejemu uvoznih 
listin od uvoznika predhodno primerijo vrednost blaga, 
označenega v deklaraciji, z vrednostjo blaga, označeno v 
izvirni fakturi, in da ukrenejo samó, če se te dve vred
nosti ujemata, česar treba po deviznih predpisih za 
dodelitev tujih plačilnih sredstev. 

Če se vrednost v deklaraciji in v izvirni fakturi ne 
ujema, se dodele plačilna sredstva za ono vrednost, na 
katero se glasi prijava v deklaraciji. V takem primeru 
je vročiti dotično fakturo oddelku za carine radi nadalj
njega postopanja. 

V Beogradu, dne 31. marca 1932.; št. 9630/1 V. 
Minister za financé 

dr. Mil. Djordjevic* s. r. 

Popravek. 
v zakonu o obmejni četi.* 

V >Službenih novinah< št. 285/XCIII z dne 5. de
cembra 1931. je objavljen zakon o obmejni četi z dne 
5. novembra 1931.*» Ob tisku so se pripetile naslednje 
tiskovne pomote v členu 100., točki 5., na strani 1865: 

V petem odstavku je natisnjeno >po točki 3. pod b)<, 
mora pa biti: >po točki 4. pod b)<; v šestem odstavku je 
natisnjeno >po točki 4. pod a) in b)«, mora pa biti: >po 
točki 5. pod a) in b)<; v osmem odstavku je natisnjeno 
>iz točke 3. pod b) in točke 4. pod b) in c)< in posebej' 
še >iz točke 3\ pod b)«, >iz točke 4. pod b)< in >iz\ 
točke 4. pod c)<; mora pa biti povsod namesto >točke 3.<: 
>točke 4.< in namesto >točke 4.<: >toČke 5.<, — kar se a 
tem popravlja. 

Iz pisarne generalnoStabnega oddelka ministrstva za 
vojsko in mornarico v Beogradu, dne 28. marca 1932.; 
D. br. 6847. 

304. 

Telefonski promet. 
Vzpostavitev telefonskega prometa Beograd, 
Ljubljana, Zagreb, Celje in Ptuj—Vrba ob 
Vrbskem jezeru (Velden am Wörthersee, 

Avstrija).* 
Gospod minister za promet je odobril z odločbo 

P. it. br. 16.827 z dne 11. marèa 1932., da se vzpostavi 
telefonski promet med niže navedenimi kraji v Jugo
slaviji in Vrbo (Veiden am Wörthersee) v Avstriji, )ii 
se lahko začne dne 25. marca Î932., po naslednji taksi: 

3-45 zl. fr. za navaden pogovor po enoti trimlnutnega 
pogovora Zagreb—Velden am "Wörthersee; 

4-65 zl. fr. za Beograd—Velden am Wörthersee; 
2-70 zl. fr. za Ljubljano, Celje in Ptuj—Velden am 

Wörthersee. 
Iz ministrstva za promet (telegrafsko-telefonskejja 

oddelka), dne 14. marca 1932,; P. t. br. 16.827.. 

306. 

ft* 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
81. marca 1832., St. 74/ХХХП/215. 

•• >&u2benfJisU «• 284^1 i » Ш №*< 

/ 

Telefonski promet. 
Telefonski promet Jugoslavija—Letonska. 

G. minister za promet je odobril z odločbo P. t. 
br. 18.346 z. dne 10. marca 1932., da se otvori 'telefonski 
promet med Jugoslavijo in Letonsko, ki naj se opravlja 
normalno po'vodih-Budimpešta—Berlin (čez češkoslova
ško) . za vzhodni del Jugoslavije in Dunaj—Berlin za za
padni del Jugoslavije. 

Letonska uvaja v promet vse • kraje, dočim uvaja 
Jugoslavija zaslej samo naslednje kraje: 

I. — Po progi Budimpešta—Berlin: Beograd, Novi 
Sad, Osijek, Pančevo, Som&ör, Subotica, Vel. Kikinda, 
Vel. Bečkerek in Zemun. 

II. — Po progi фцсај—ВбвКџ: Maribor, Ljubljana 
in Zagreb. 

Та&за za navadenj èriminutni ̂ pogovor tìna'sat 
14'80-zl. fr, (2-10, Jugoslaviji, 1:50 Ogrski, 2*40 Češko

slovaški, 5;80 Nemčiji, 1-2Ô Litavski.in 1-80.Letonski) za 
pogovore Beograda, Novega Sada, : PanČeva In Zemuna; 

""'l4:?Q zl. fr. (i-50 Jugoslaviji, 1-50 Ogrski, 2-40 Češko
slovaški, 5-80 Nemčiji, 1-20 Litavski in 1-80 Letonski) za 
pogdvbre. Oajekay Sombora, Subottóe, Vel. 'Kikiude^in 
Vel. Bečkereka;. ^ . -. ; .. -.-.. 

13-90 zl. fr. (2-10 Jugoslaviji, 1-80, Avstriji, 7—r Nem
čiji, 1-20 Litavski in 1-80 Letonski) za pogovore Zagreba 
in Ljubljane; ,i,, :. .,.-..-. 

13-30 zl fr. (1-50 Jugoslaviji, 1-80 Avstriji,: 7— Nem? 
Siji, 1-20 Litavski Jft ,1-80 Letonski) za pogovore iMart* 
bora z Letónsko. . , i,:. T 

V času elabega,.prometa (od ,19-do',$. ure),znaša 
taksa za navadne telefonske pogovore tri petine,, (*/*) 
taksne enote. 

Izmed vrst telefonsku! pogovorov, razen navadnih, 
so dovoljeni tudi še ti-le: nujni s trikratno takso, želo 

* >SluŽbene novine kraljevin^ JugOslayije< z dne 
22. marca 1932., št. 66/XXVIA82. 

** >Sluîbene novine kraljevine jfugOelàviJe z dne 
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nujni z desetkratno takso, pogovori ob1 določeni1 ori, dr
žavni pogovori, naročniški pogovori, zahteva • sporočila 
in pozivnice ter obvestilnice. : • '• . ; 

V vsem ostalem se vrši služba po odredbah' med-: 
narodnega pravilnika in mnenja mednarodnega posveto- . 
valnega odbora za telefonski promet na1 veliko razdaljo. ; 

Pogovori se lahko vrše izza dne 16. marca Ш2.•• '• 
>'-''• Iz pisarne ministrstva za promet (telegrafsko-^eie- ! 

fonskega oddelka) v Beogradu, dne 14, inarca : 1^32 
P. T. br. 18.346. 

Telefonski promet Jugoslavija—Liiayska. ; 

•'"'"'•"'G. minister za promet je odobril' z odločbo Pi t. 
'Dri" :11.177'z dne 11. marcii 1.932., da se otvori telefonski 
promet med kraljevino Jugoslavijo z ene s t rani in re
publiko Litavsko z druge s trani; promet se vrši "normal
n o po vodih Budimpešta—Berl in (čez Češkoslovaško) za 
vzhodni del Jugoslavije in Dunaj—Berl in za zapadni del 

.Jugoslavije. 
Litavska uvaja v promet vse kraje, Jugoslavija pa 

uvaja zaslej samo te-le: ' ' 
I. — Po progi Budimpešta—Berl in: Beograd, Novi 

Sad, Osijek, Pahčevo, Sombor, Subotica, Vel. Kikinda, 
Vel. Bečkerek in Zemun. 

H. — P o progi Dunaj-^Berl i iu Maribor, Ljubljana 
in Zagreb. ' ' ' , - „ 

Ј З Л Taksa za navaden t r iminutni ppgovor je ustanovlje
n a t a k o - l e : 
; ' : ^3-55 zl. fr. (2-10 Jugoslaviji,' 1-50Ogrski, 2-40 Češko- I 
Slovaški, 5-80 Nemčiji in 1-76 Litavski) za pogovore Beo
grad, Novi Sad, Pančevo in Zemun—Litavska; 

12-95 zi, fr. (1-50 Jugoslaviji, 1-50 Ogrski, 2-40 Češko
slovaški; 5-80: Nemčiji i n ' 1;75 Litavski) za pogovore j 
Osijeka, Sombora, Subotice, Vel. Kikinde in Vel. Bečke-

• r e k a z Litavsko; : • ' . . , : • 
12-65 zl. fr. (2-10 Jugoslaviji, 1-80 Avstriji, 7-— Nem

čiji in 1-75 Litavski) za pogovore Zagreba in Ljubljane 
z- Litavsko; 

12-05 zl. fr. (1-50 Jugoslaviji, 1-80 Avstriji, 7 '—! Nem- [ 
•čiji in-1-75 Litavski) za pogovore med Mariborom i n ' 
Litavsko. ... 

, V času slabega prometa, t. j . med 19. i n 8.: uro, znala 
takea za navadne pogovore t r i pe t ine ( '/«)taksne enote. 

Od obstoječih vrst . telefonskih pogovorov so dovo-
lj'eüi vsi, r a z e n borznih pogovorov. , ; * 

^••"/V vsem ostalem se vrši služba po odredbah med- ] 
'^fcatfodnega pravi lnika in mednarodnega, posvetovialnega \ 
^odbora za telefonski promet na veliko razdaljo. 

Pogovori se lahko vodijo izza d n e 16. marca 1932. 
^ Iz p i sarne ministrstva za p r o m e t (telegrafsko-tele-. 
roiiskega oddelka) v Beogradu, dne 14. ; marea 1932.; 
P . : T . br. 21.09L *; •••••.•"; •• »,.••:• ; j 

>«toi 

Banove uredbe. 

it. 
801 

No. 6149/10. 

Razglas. 
S členom 10. zakona: o prometu з pSéhlco ž dne _ 
дадгса ДОЕу јВШш& вавјаа* fag, Ш Ш Ш . fr dPér W 

31. marca 1932. je bil s tem dnem ukinjen zakon o po
oblastitvi ministra- za trgovino in industrijo, da sme 
izdajati naknadne uredbe in predpise o izvrševanju za
kona ò izvozu in uvozu pšenice, rži ih pšenične moke z 
dne 27; 'junija 1931. kakor tudi o kontrolnih ukrepih za 
njegovo izvrševanje ter zakon.o prodaji pšenice v državi 
kakor tudi vsi pravi lniki in naredbe, izdani nà podstavi 
navedenih zakonov. 

. Radi tega cene kruha, določene z naredbo bana 
Dravske banovine z dne 26. februarja 1932., II . No. 6149/9, 
niso več veljavne. 

Pekovski obrtniki, in preprodajalci k r u h a in peciva 
se^pozar ja jo, . da pr i lagode cene k r u h a in peciva nižjim 
in nadalje padajočim cenam moke, da ne pridejo v na
sprotje ž določili zakona o pobijanju draginje. Upravna 
oblastva bodo v tem oziru vršila strogo nadzorstvo,, prot i 
kršiteljem pa se bo postopalo, po zakonu. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
' ' - ' dne 7. apri la 1932. 

Ban: 
dr . Drago Marušič s. r . 

307. 
i l L ' - l , ' , : : • ; • , , , •• • • - . • . . ; • • . - . 

'•>&v Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
I I . No. 30.870/1, . : . 

•,'' , :,.„v.'1.' ! i''1

, ; :r. :. Objava. ; 
• Občina Pohorje, v srezu mariborskem, desni breg, 

bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v 
letu 1982. naslednje občinske t rošar ine : 

a) od 100 1 v ina-Din 5 0 — , 
' . b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 

c) od 100 1 piva Din 30-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma i n konjaka Din 5-—. • ~ . -

Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljani, 
d n e 24. marca 1932. 

I I . No. .2336/3. 

Objava. 
Občina' Tbpolšice, v srezu slovenjgrasTcem, T>o po

bira la od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske t rošar ine : 

a)-od 100 1 vina Din 1 0 0 — , <' 
: b ) od i O O l vinskega m t ó t a ' D i n 100-—, 

e) od 1Ö0 1 piva Din 50'—, 
fe) od hI stopnje alkohola Špirita, Žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 1Q-—, 
4 ) > d T goveda n a d 1 letom D i n ' 2 5 — , 

f •: ' +% <** goveda pod 1 letom Din 1 5 — , 
' t) od pragicev Din 1 5 — , 

. . . g) M 1Q0 kg, uvoženega mesa vseh vrst Din 3 0 — . 

LKrj^eiska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
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II. No. 4706/1, 
Objava. 

Občina Selo, v srezu Murska Sobota, bo pobirala od 
dneva razglasitve v ^Službenem listu« y le,tu 1932; občin
sko trošarino: 

od 100 1 vina Din 75-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine т Ljubljani, 

•. dne 2. aprila 1932. 

II. No. 5608/1. 
Objava. 

Občina Zgornji Žerjavci, y srezü Maribor, levi breg> 
bò pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu< v 
letu 1932. naslednji občinski trošarini: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 30. marca 1932. i 

308. 

Izpremembe 
v staležu državnih in banovinskih 
uslužbencev na področju Dravske 

banovine. 
A. Državni uslužbenci. 

Z.odlokom gospoda bana Dravske banovine z dne 
23. marca ,1932., I. No. 1190/3, je bil Odpuščen iz državne 
službe G r k o v i č B r a n k o , uradniški pripravnik pri 
higienskem zavodu v Ljubljani, v smislu točke 9. 
§-a 104. u. z. , i • • •. ' / 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 12. februarja 1932., I. No* 368/3, je bil upo
kojen z dnem 1. oktobra 1 9 3 1 . ; J e a k 6 . F r a n c ; upravno-
pisarniški uradnik VIII. položajne skupine pri sreskem 
načelstvu v Krškem. 

Z odlokom bana Dravske banovine z dne 17. febru- ; 
атја 1932., L No. 8856/3, je bil postavljen. S v e t l i č i e 
L e p p o Id,,ž igosač I5L,položajne skupine, pri oddelku ' 
kontrole mer pri zreškem načelstvu v Celju, za žigosača 
Vili, položajne skupine istega oddelka. 

B. Banovinski uslužbenci. 
Z odlokom kraljevske bânffee uprave Dravske bano- i 

vine v Ljubljani z dne! 31. marca 1932., I. No. 2064/2, je bil : 
postavljen d'r. C e r n e I č S t a n k o , volonter v ženski, 
bol rtiči v Ljubljani* za uradniškega pripravnika p r i javni ; 
b o l n i c i v B r e ž i c a h . '••.., * • ' ; ' ; 

Z odlokom kraljevske • banske uprave Dravske ba- i 
novine v Ljubïjani z dne L aprila 1932.,.L No. 2900/1, je 
na osnovi § 104., točka16., zakona t» uradnikih prestala , 
služba J a n t š k u I v a n u;,, banovinskemu uradniškemu 
pripravniku pri komisiji za. agrarne operacije v Ljub
ljani. ......'•• t'' i:;.'- ,\ :.-Vf-.)-.'- 'T- \ 5 

Z odlokom kraljevské,b,anskejiprave. v Ljubljani z * 
dne 5. aprila 1932, L No, 2373/2,,Je bfl postavljen « a ; 

.banpvinskega zdravstvenega pripravnika pri javni bol
nici v,Celju z mesečno plačo Din .1275-'- dr. P o d p e č a n 
I v a n iz Sp. Hudinje pri Celju. ' 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani z dne 1. aprila 1932., I. No. 2899/1, je 
na osnovi § 104., točka 16.,; zakona o uradnikih prestala 
služba; geometru Ž b o n t a r j u M i h a e l u , banovin-
skemu uradniškemu pripravniku pri komisiji za agrarne 
operacije v Ljubljani. 

Z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani z 
dne 7. aprila 1932., Л. No. 1298/2, je bil postavljen 
L e š n i k A d o l f za bànoyinskegà služitelja-desinfek-
torja pri sreskem. načelstvu sreza Maribor levi breg. 

Z odlokom kraljevske banske, uprave v. Ljubljani z 
dné 7. aprila 1932., I. No. 13Ò0/2, je bil postavljen 
No v a k F r a n c za banpvinskega zvaničnikardesinfek-
torja pri sreskem načelstvu v Celju. 

'Z, odlokom kraljevske banske uprave :v Ljubljani,z 
dne 7. aprila 1932;, I. No. 1302/4, je bil postavljen 
P e r g a r F r a n c za banovinskega služitelja-desinfek-
torja pri sreskem načelstvu v Kamniku. 

.. 309. 

Razne objave 
iz „Službenih novin". 

Številka 54 z dne 8. marca 1932. > 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. fe

bruarja 1932. štev. 14182,. je bil pomaknjen iz 2. v 1. 
stopnjo II. položajne skupine predsednik višjega dežel
nega sodišča v Ljubljani dr . R o g i n a A n t o n . 

Številka 55 z dne 9. marca 1932. "'•••' 
Taksna oprostitev. Na podstavi čl. 5., t. 5., zakona b 

takâah je minister za'finance oprostil, z odlokom- z dne 
12. januarja 1932.,' šteV; 90793/31. »Dečji in materinski 
dom kraljice Marije v Ljubljanic plačevanja takse pO 
tar. : post. 1. taksne'tarife za vse vloge in prolnje, ki jih 
predloži državnim l loblastvom razen onih' v 'civilnih 
pravdah. ' ""/ '•''"•' '••' ". . ' " , 

Prepoved uvažana in razširjanja. Z odlokom mini
strstva zà notranje posle ž due 2'. rriärtia 1932. L št. 6773, 
je pretfovedaäo üyazati V našo državo in v njej razsTfjati 
list >Baflàteif đeutsfćrie' Zei tung, ki izhaja y Temfesvàrù.. 

' Z odlokom istega ministrstva ž 'dne 2. marca 1932., 
I. štev. 6772, je prepovedano uvažati v našo državo ш Д 
njej razširjali list »Oganj«, ;ki izhaja v jugoslovanskem' 
jeziku v Parizu, ker je povsem komunističen: "' ; ; 

Z odlokom isjtejga niJö^irStvaXvdne 2. marca 1932., 
I. štev. 6771, je prepovedano uvažati v našo državo iti 
v njej razširjati, list >Graiul Romanesco A ki izhaja v 1 
Bukarešti. ' : -, . / y . : , T ' . ï : . 3 \ ^ Ш . * № • ..•'••/.'. 

Ž odlokom istega ministrstva z dné 2. marca 1932., 
Ì.'5tev. 6774, je prepovedano uvažati v našo državo in 
v njej razširjati list >Unifea, Romana<, ki izhaja v Тер; 
meSvaru. ,.'\ ': • '•:•''•' [> 

• •''••••* -- *x<vx:nU : '•.-•• ••' • ••••••• 
Izdaja,kraljevska 'bftn|tó;)iprava Шуџ*е;&ао#М%*1т••В*ФФ&4* $*Ш&<Х&Ч-$Ш-;Г .M»S№tf-"-

Ж 

•I •• • 
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Poštnina plačana v gotovini 

K R À L J E V I N A 
•>U'.:'Ç r.t'-V.'.'J'^";.--.''"; :Г tri; lMj. 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE IJPRAVE DRA¥SKE BANOVïNË 

Letnik III . 30. V LJUBLJANI , , d n e 16. ap r i l a 1982. 

1 ^ - # Г 0 . ,?aKon. •o-Izpremeinba.h im :dopolhitvàb. zakona ch neposred-
•*r .... uih, davMh in zakona , o-davku na neoženjene.,osebe, in 

davčni oprostitvi oseb, z devetimi Hn več otroki. ' '' 
311. Pravilnik- za izvrSevanje zakona o prori ietus pšenico; 
812. Pravilnik fca normalizacijo/napetosti in frekvence elektrik 

• .'nega,toka. ;, '.-;.<• ..*,•,.:•.:. ••'•; ,. ; :,••;'•>'..,:-\<\ 
313.. Pravilnik o nošenju, službene, obleke, za šumarske,• usluž

bence pri upravi drž., gozdov1 in politični gozdni upravi. 
"T 

314., Seznam ratifikacij in pristopov k svetovni pòìrhj kòiiveneiji. 
316? nfeiifikacfja-koHvën'èijei' b'Nezaposlenosti, Hoiandskâ. 
316. s RatiftJMišjr zapisnika o stattttu'stalnegatoieäflfifödfieea Jto*' 
.•r..-'-.dSečaj('Ktiba'..-.^<,.'..;''.' ;; -.'i.-t .' • .'. •.:.•.•-'-.•••.<;••...<. '', ••.;..' 
317, Odrtop.republake^ube o.dipri^ržka v zapieniktfo^fitalnem 

'. mednarodnem sodišču. ' '"'"' ' ' "' • ' 
'3Ï6.'objave täriäke ùpraVé o pobiranjtf obgineküi ЧтоИатШ V 
-.•-:•>!• lfltUjd982ÄJ:(.j.:..ir'.-'.'->71- v i , .t:, . - . : .;.; ;•)., .,;.••••: r , -, 

Zakoni 
ш kraljevske oëdbè* 

, г-л 
310. 

Mi 

po МШ božji / in A d l f f v ì ì i j ì ' ;Ï$0'::3J0I 

objavljamo vsém ta vsakomur, da, sta. : .,. .. . >/ •/. *• 

narodna sioipščina kraljevine Jugoslavije, 
sklicana za'daü, 7., septembra 1931. uà i jedno .zasedanje 
z ukazom z dine 23. septembra Ì931., v svoji XVIÌT.!rèdhi 
seji, lä jo ' je irifela 'dne 17. marca ,1932...y.Beogradu,, in' 

senat kraljevine fegQ^ïavije,' ',-.• 
sklican za dan--11'; januafta 1932'. na izredno «asedanie z 
ukazom z dne 28. novemtoa 101.j,,v svoji XIX..aPéûni 
sej^ikiijö jeimel'dm© 23. marca 1932. v Beogradu, skie-, 
nila im, da-smo »Mi pötodiäi- in progüasaiao 

^'•..^•l^'',,;:;,y,vzaköp :•••;, 
o, izprei^eitil>^ in dopolnitvah zakona 

. o neposrednih davkih in zakona o 
davku мћ^;'|1^Ј^еће'оа1Е|1№ЖШ¥е]11 

oprostìivi oseb z devetimi & več 
; otrokî * 

' fi''t, «'•••'' 

kl äe glasi*' 
libo. : K 

•v» u.1 

^SkùjjéJ'' 
i i - . ' t / 

is 

• • • Ф ; - > . : 

"•Ì'J ni 

na dibhéîïefflja izVr̂  
беа za feto I93ï.fse'zmizuj© faW tâW-i&'pmtftâteo. 

znesku. 
<•'}'''.H i*?-'..'-•.!; 

."* »Službene bov ine kraljevine - Jng^sìavUje« z dne 
mkrcàiitô32.,rit!• 70/xXÏX/lél'> --*„:#акоп/ 6 ћосјо-28. 

............. y..-. , ^ .y.-. ,,,,.,. .-"•••-
'•.'-Točkah.', člena 'liv, гаЈссШ ö. •nepósredinihdjavkl'h se 
izipreminja in se glasi: - ' .. • , .-•,., 

»3. zemljišča, да katerià?£e zasade novi sadovnjaki, 
in sicer s slivo, pretežno s požeško slivo (bistrica,, modra, 
cepa^/ČitVovka^madžaria) ali z jaboikd in Hruškami, 
pretežng j ese-hskimi^ Ttakor tudi z orehi, breskvami, leš-
nikiiin.';drit^|m^lem,enilto-sa^fi^1'.-zia 8 le% •^ШШШШ,-

, -étó'J:*ar ш а е т к ^ ^ | г е | Р Ш Ш б ж ^ М е Ж ^ 
' pravitedkoïn.« ' ' ' - ' ••:•'•'"i 

• •" Hî;\.. 
r,::;;-6>snöyiii <dfvjçek;i na.idoihodek od zemljiSgi za- L',1932. 
zìiasa^Ш,;%.katastrskega čistega ,doliodka> -.-<• , ;/•": 

,: Točka 1. ölena 32. zakona o neposrednih davkih se 
i2premiiinja: Mise ;glasi: >3t.' vse -državne m bamovineke 
zgradbe^::"-^-: ./.;!.:.и;' -'•', : .- •:' '.-...; ., .; 

"^«•••••л • , ' ; i ^ ' ; . /v**.-1*4,- r 'V ^: ••'• ; : -' '••'••'••'' 

-. -,.: • . .^ . i^^.So^zatóa ' .o , n ^ š r e d n i h «iavtiii.'39 dodajala 
nova'^ètaivkà: "', ' . ' ; ' . ' . ' . ' „ ^ i" ''''"'•''• •'•'"" 
7 \:]0ШШЦ$Ф*-1 atzafno razredne, loterije plaCujejo 
namésfó osnovnega io. • tföpolnilinega davka po 3*50 Din' 
od IOOO; Din vrednosti sreekivsaikega kola, k i so jih vzelL 

^ . ^ S ^ ^ ^ H ^ ^ ^ i P ^ P ^ ^ W ^ P° 2"5Q Din 
M 1ШИЖ:?&®СЈф1&. "pò'n'jih tkìpzetih'ertóc vsëikega 
M ^ t P I i r 0 ^ ? ^ : ^ ? davka p r i p ^ ^ f ^ n i oblini, v 

v . . . . . . ï i%1âèii jejo èli odiòtóijejò1 za-piaj1©-
yàîiËa'poajètjàHWzìcMm('6geib'àim випад' službenega fazmie^-
jâ, morajo pridržati oib izplačevanju jpb odBitku^25 % ik 

»Službeni list« št. 139/28 iz 1. 1928.in št. Зо/îO i z l , 1030./: 
zak to t^aaeku m•'ttBuženjjsae ^ebec gL >Služl)eni Jietc 
št. 2^4 iz L Ш1фШ^ *-'V'.-. tu" 
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t idyti^o4 ku. Pri osebah, kd se bavijo obenem tudi z dru
gimi pridobninskimi posli, je upoštevati izplačano provi
zijo samo zaradi ugotovitve davčne stopnje, ki naj se upo
rabi na dohodke iz teh poslov. Če se vrši v takem pri
meru obdačba po trgovinskih knjigah, je ravnati s provi
zijami kakor z ostalimi dohodki, preveč vplačane vsote. 
se povrnejo» premalo plačane pa predpišejo. 

§ 6 . 
V členu 63. zakona o neposrednih davkih se dodaja 

nova točka, ki se glasi: 
»18. obresti, ki jih plačujejo agrarni interesenti biv

šim lastnikom za neizplačane odškodnine po zakonu o 
likvidaciji agrarne reforme.« . 

'• § 7. 

Za drugim odstavkom člena 77. se dodaja nov odsta
vek, ki se glasi: 

»Če podjetje med likvidacijo poslovanja ne nadalju
je, je odmeriti davek enkrat za vselej po zaključnem ra
čunu (likvidacijska bilanca), ki izkazuje uspeh likvida
cije. Po tem računu ugotovljeni uspeh se smatra za eno
letnega in mora obsegati vse presežke, ki so po tenr* za
konu zavezani davku, pa se do trenutka likvidacije niso 
obdačili. Na isti način je postopati tudi s podjetji iz pred
hodnega odstavka, ki so dolžna zlasti v bilanci izkazati 
uspeh končne likvidacije. 

Ta odredba velja od dne, ko je zakon o neposrednih 
davkih stopil v veljavo.« 

§8. 
V točki 8. člena 82. zakona o neposrednih davkin w 

dodaja nov stavek, ki ee glasi: »uradniške plače oseb, ki 
imajo obenem položaj članov upravnega in nadzorstve
nega odbora, se privzemajo v davčno osnovo, izračunani 
davek pa se zmanjšuje za znesek uslužbenskega davka, 
plačanega na te prejemke;«. 

§9. 
V petem odstavku člena 134. zakona o neposrednm 

davkih se črta stavek: »tako delegirani član kakor nje
gov namestnik morata biti iz kraja, kjer zaseda reklama-
oijski odbor.« 

§ io-
Drugi stavek poslednjega odstavka člena 138. za

kona o neposrednih davkih se izpreminja in se glasi: »Z 
njimi ie treba postopati tako-le: Če se najde po novi 
izmeritvi in klasiranju višji katastrski čisti dohodek, se 
davčna razlika pripiše, če se pa najde manjši, se razlika 
odpiše za ves čas, za katerega se je davek odmeril po 
višjem, odnosno po nižjem katastrskem čistem dohodku.« 

§ I t 
"V členu 148. zakona o neposrednih davkih <зе dodaja 

nov odstavek, ki se glasi: 
»Prodajalcem srečk državne razredne loterije dospe-

va davek v plačilo, razredna loterija pa gà mora pobirati 
od pooblaščenih prodajalcev in izročiti v državno blagajno 
v 45 dneh, potem ko je končano. Žrebanje poslednjega 
razreda vsakega kola.« 

.8-12. 
V § 11. zakona o davku na neoženjene osebe in dav

čni oprostitvi oseb z devetimi ali več otroki se dodajata 
nova odstavka: 

»To velja tudi za one osebe, ki žive v aadrožaograviLi 
•vezi, ea sestavljajo eaffifì £ВД Bpdfcdinfo 

Do oprostitve od plačevanja davkov in doklad nimajo 
pravice oni, ki njih davek po vseh davčnih oblikah znaša 
nad 1000 dinarjev.« » 

§ 13. 
Zadnji stavek § 12. zakona o davku na neoženjene 

osebe in davčni oprostitvi oseb z devetimi ali več otroki 
se izpreminja in se glasi: »Oprostitev prestane ob koncu 
onega leta, ki nastopi izza smrti davčnega obvezanca, če 
so najmanj trije njegovi otroci majoletni; drugače pre
stane oprostitev s smrtjo davčnega obvezanca.« 

§ 14. 
Minister za finance "še pooblašča, da sme na proš

njo davčnega obvezanca in kolikor ugotovi, da je prošnja 
glede na prosilčevo gospodarsko stanje upravičena, od
pisati davke, ki so ostali na dolgu ob koncu 1. 1928. Od 
tako ugotovljene dolžne vsote .se morajo, predhodno od
biti vplačila v kronskih priznanicah in potrdilih po čle
nu 10. zakona o izplačilu vojne škode. Z odplačili na ra
čun dolgovaraih davkov,' izvršenimi v dobi od 1. 1929. do 
konca 1. 1931., se zmanjšuje zadolžitev v dotičnih letih, 
vplačila na to zadolžitev.pa se jemljejo na račun dolga iz 
prejšnjih let. Ne morejo se odpisovati dolgovane vsote 
pod dejanskim davčnim predpisom za leto 1931. Prošnje 
za. odpis se morajo.,vjpžiti v.treh mesecih od dne razgla
sitve tega zakona. Minister za finance predpiše navodilo 
za izvršitev te odredbe. 

§ 15. 
Minister za finance se pooblaščaj da sme podaljšati 

izvršeno odinero zgradarine, pridobnine in davka na po
slovni promet pri pavšalnih plačnikih za leto dni. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, obvez
no moč pa dobi, ko se razglasi v »Službenih novinah«. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi ta 
zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za njegovo iz
vrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj po njem posto
pajo, vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

' V Beogradu, dne 25. marca 1932. 
, . ; Aleksander s. r. 

Minister za finance , Predsednik 
dr. Mil. E. Đorđević s. r. ministrskega sveta v 

P. R. živković s r . 
Videl ih pritisnil državni Minister 

pečat čuvar državnega '-\ za zunanje posle 
pečata, minister pravde dr. V. Marinkovié s. r. 
Bož. Z. Maksimo vie s. r. Minister 

, za trgovino in industrijo 
dr. Albert Kramer s. r. 

Minister 
•'•• ' àà socialno politiko in 

,-• narodno zdravje 
' Minister "•'••'•''-:-• •'> • Iran Pncelj s. r. 

,.,ZÄ poljedetelivo •,:••'.'•••:'; Minister 
JuralPen\etirovi^ s. r, .,, za notranje posle 

Miinister r dr. , M. SrŠkie s. r . 
'•< > < za g radbe ; •'•'. ' v ' ' " Minister 

Nikola Preka s. r. za prosveto 
' Minister : dr. Drag. S. Kojié e. r. ; 

za vojsko in mornarico , -r Minister pravde , 
armijski general , Bož. Ž. Maksimovié s. r« 

Drag. Ž, Stojanović s. r. Minister 
Minister za finance ..'< , za snime dn rudnike 

dr. Mil. E. Đorđević s. r. St. Šibenik e. r. ': 
Minister ;, Minister 

za telesno vagojo naroda ' ••,' za promet 
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Uredbe osrednje vîade. 
311. 

Na osnovi odredb §§ 4., i?, in 6. zakona o prometu 
š pšenico v zvezi z zakonom o izvozu in uvozu pšenice, 
rži ki pšenične moke z dne 27. junija. 1931. in sporazum
no z ministrom za finance in ministrom za poljedelstvo 
predpisujem ta-le 

pravilnik 
za izvrševanje zakona o prometu s 

pšenico.* 
, ,'.'• . . Č l e n ' 1 . 

Z uveljavitvijo zakona o prometu s pšenico so>uki-
njene vse prej veljavne utesnitve v prometu s pšenico 
in moko v notranjosti, kakor tudi razdelitev mlinov na 
mline, na merico in trgovinske mline; Privilegirana iz
vozna družba omeji svoje poslovanje na izvoz in uvoz 

. pšenice, rži in pšenične moke po. odredbah § 1. zakona 
z d n e 27. junija 1931.** Posle vodi družba po navodilih, 
ki jih ji priobčuje minister za trgovino in industrijo po 
svojem delegatu^ 

V ta namen postavi minister'za trgovino in indu
strijo enega uslužbenca njemu podrejenega ministrstva, 
ki opravlja 'dolžnost ^njegovega delegata pri družbi. 

Celotno poslovanje, določeno s tem pravilnikom, se 
opravlja ob nadzorstvu in neposredni udeležbi delegata 
ministra za trgovino in industrijo. 

• Da se izvede to nadzorstvo, obstoji pri družbi od
delek, M mu načeluje omenjeni delegat, minister za tr
govino in industrijo pa postavi potrebno število osebja, 
ki razpolaga s strokovno izobrazbo. 

Delegat mora vsak dan pregledati vse vknjižbe 
po poslih, označenih v tem pravilniku, jih vidirati in 
dodati morebitne pripombe. Delegat overàvlja seznamek 
dnevnih, nakupov in' prodaj in predlaga poročilo mini
stru za trgovino in industrijo. -

Privilegirana izvozna družba vodi o poslih, sklenje
nih potem, ko je dobil ta zakon moč, poseben račun talco, 
da se vsak ,čae lahko ugotove vsi razhodki in dohodki, 
ki izhajajo iz teh poslov, M da se da točno ugotoviti 

' stanje poslovanja.-
Člen 2. 

Privilegirana izvozna družba kupuje do dne 1. julija 
t. 1. pšenico za izvoz po ceni 160'— dinarjev franko 
•vagon, odnosno ladja vlačenica. Ta cena velja za zdrave 
vrsto pšenice iz letošnje žetve naslednje kakovosti: 

I. Za pšenico, nato vor jeno T ladjo vlačenico: 
Tisa.I do Bačkega Gradišta 
Tisa II Žabalj—Titel 
Begej 

Bačka . . 
Kanal Tisa, do in od Kule 

« • « • • e . . . i 

I l ü l B - S t . 

1 • « « 

« Î * s 

80 kg 1 % 
80 „ 2 % 
80 „ 2 % 
79 „ .2 % 
79 „ 2 % 
80 „ 2 % 

••*. >Shiž,bene novine kraljevine Jugoslavije«, z dne 
8. apiiia 1932., Št 79/XXXrV/228 in (popravek) z dne 
7. aprila 1932., št. 80/XXXV/235. — Zakon O, >&lužbeni 
iiet< š t 283/28 iz 1. 1932. 

** ^Službeni li3t< št, 2^7141 k L да4 

Kanal Dunav, do in od Crvenke ." '. . . 
Srbija Dunav . . . . . . . . 
Srem 
Srbija — Sava, Bosna — Sava . . . . 
Kanal kralja Aleksandra I.:, od križišča 

pri Malem Slaparju do izhoda pri No
vem Sadu . . . . . . . . . 

Baranja 

79 
77 
78 
77 

79 
79 

603 

O /O 

2 % 
3 % 

2 % 
2 % 

80 
79 
79 
77 
.77 
77'. 
75 
78 

1 % 
2 % 
2 % 
'3 % 
3 % 
3 % 
4,% 
2 % 

3 % 
'2 % 
3"% 
2 % 
3 % 
2 % 

II. Za pšenico, natovorjeno v vagon: 
Bačka Gornja 
Sombor in Bačka Dcnja . . . . . . . 
Banat ' # 

Glavna prega Srbije do Ćuprije . . ' . 
Glavna prega od Paračina na jug . . 
Kumanovo 
Kosovo . . . .' . . . . . . 
Srem, Slavonija in Hrvatska ' . . . . 
Na vseh železniških postajah Bosne in Sr 

bije, ki niso omenjene . . . . . . . 77 
Baranja. . . . . . . 79 
Bosna . . . . . . . ' .. J 77 
Slovenija, Medjimurje, Prekmurje . . . 77 „ 
Srbija, okrožne železnice.: . . . . . . ' 77 „ 
Slavonija, privatne železnice 78 „ 

Ce je pšenica po hektolitrski teži lažja ali če ima 
več primesi (poljskega črnilca), kakor je predpisano, pre
vzame Privilegirana izvozna družba pšenico, izpove
dujoč do 1 kg pri hektolitrski teži, ednosno do 1 % pri
mesi, in odbije v takem primeru: 

a) za manjšo hektolitrsko težo 1 kg od 100 kg; 
b) za večji odstotek p r i m e s i 1 k g od 100 ko p l e 

nice»'•••'.•' '•• •••-•. • ,. , a 

'C Privilegirana izvozna družba kupuje-pšenico od pro
izvodnikov,. zadrug in trgovcev. Vse prijave; podane do 
dne 31. marca t. L, po katerih Privilegirana izvozna 
družba blaga ni prevzela, se smatrajo za razveljavljene. 
Pšenico, ki so. jo prejele zadruge ali registrirani trgovci 
cd proizvodnikov pred dnem 1. aprila t. L, ki je pa Pri
vilegirani izvozni družbi niso izročili in proizvodniku 
še niso plačali, morajo plačati po novi ceni 160-— dinar
jev in ob plačilnih pogojih po členu 3. tega pravilnika. 
Proizvodniki so upravičeni odstopiti od dobave dogovor
jenih količin, če Privilegirana; izvozna družba blaga še 
ni prevzela po starih cenah in pogojih. 

Člen 3. 

Privilegirana izvozna družba plačuje pšenico, ki jo 
prevzame izza dne 1. aprila L L, z najmanj 50 % v goto
vini, za ostanek pa je pooblaščena, da izdaja bòne z 
določenim plačilnim rokom.. Vsi izdani boni morajo biti 
izplačani najkesneje do dne 31. decembra 1932. 

Boni, ki jih izda Privilegirana izvozna družba za 
kupnino pšenice, se; smejo sprejemati za' plačilo' nepo
srednih davkov proizvodnikov do konca L 1932., in to' 
neglede na ptočilni rok, ki je označen v bonu. 

Bone, ki so namenjeni za plačilo davkov, izdaja 
Privilegirana delniška družba za izvoz deželnih pridel
kov ш ш в proizvódnika, ki je1 pšenico prodal bodisi 
neposredno bodisi pò zadrugah aH trgovcih, če boni ni
so namenjeni za plačilo davkov, se glase na ime doba
vitelja pSenice in sé lahko preiieeo z enoMàvndm Шш 
m, drugega, izplačajo ßa se ^ . j&kju, * '•••= 
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Privilegirana delniška družba za izvoz deželnih pri
delkov izdaja bone ob nadzorstvu delegata, ki ga odre
di minister za finance. 

Če se ugotovi, da je bon lažen, se obremeni dotična 
oseba ponovno z izknjiženo vsoto, odgovorne osebe pa 
se preganjajo kazenski. Natančnejša navodila o posto-
pfanju glede knjiženja in obračuna vrednosti bonov, pre
vzetih za dolgovane'davke, predpiše minister za finance. 

Plačilne obveznosti za količine pšenice, ki jih je že 
prej prevzela, likvidira Privilegirana izvozna družba v 
kar moči kratkem roku, najkesneje pa do dne 31. de
cembra tega leta. 

• - Člen 4. 
Kupljeno pšenico prodaja družba v inozemstvu po 

najboljši ceni in pogojih, ki jih more doseči v trenutku, 
ko posel sklene. 

Družba lahko prodaja kupljeno pšenico tudi v no
tranjosti države, če zahteva to položaj na tržiščih v 
državi. • . / 

Člen 5. 
Vsi mlini na več ko.dva para kamenov morajo, ne-

glede na to, ali obratujejo ali. ne, podati delegatu mini
stra za trgovino in industrijo pri Privilegirani jfizvozni 
4ružbi prijavo.o ureditvi mlina. V tej prijavi je treba na
vesti: . 

a) število mlinskih kamenov in dolžino njih .pre-
alerà; 

b) število in dolžino valjev, in to posebej za dvojne 
in posebej za enojne; 
, c) število in velikost priprav za presejanje, čišče

nje in sortiranje moke; 
{ č) pogonsko silo, e katero mlin razpolaga; 
;' d) mlevno storilnés! (kapiaciteto) mlinov ob popol-; 

nem pogonu v 24 urah. 
\ S storilnostjo (kapaciteto), ki jo je treba prijaviti, 
$e razume največja mlevna sposobnost vseh mlinskih 
uredb, če delajo s polno pogonsko silo 24 ur na dan. 

Za vložitev prijav je določen z razpisom ministra za 
trgovino in industrijo St. 632 z dne 31. marca rok do 
vštetega dne 5. aprila. 
•' Člen 6. 
j , Delegat ministra za trgovino in industrijo pri Pri

vilegirani izvozni družbi preizkusi po strokovnih orga
nih točnost prejetih prijav. Zoper mline,,ki ne bi podali 
delegatu ministra za trgovino in industrijo predpisane 
prijave, odnosno, ki bi prijavili lažne ali netočne po
datke, se postopa po odredbeh § 7. zakona, o prometu s 
pšenico. 
. Občinska oblastva so dolžna, da prijavijo delegatu 

ministra za trgovino in industrijo vsa nova mlinska pod
jetja, ki se osnujejo potem, ko dobi ta zakon moč, kakor 
tildi vsako izpremembo, ki nastopi med trajanjem tega 
režima glede tehnične storilnosti mlina z montiranjem 
novih ali preureditvijo obstoječih instalacij. ,-, " 

Delegat ministra za trgovino in industrijo vroČd vsa
kemu sreskemu načeMvu sezna-mek prijavljenih mlinov 
& področja tega načelstva obenem в potrebnimi podatki. 
SreskI načelnik proveri te podatke, po katerih so ti se-
znamki sestavljeni, in ima v razvidnosti, ali so vsi mlini 
iz njegovega ereza prijavljeni, kakor tudi vodi-kontrolo 
nad vsemi izprémembami glede mlinske uredbe in sto
rilnosti mlinov, otvoritve rnovih in prestanka dela Že 
obstoječih mÉnov. 0 yeeh teh iapreróemibahy mora na-
оекшк takoj obvestiti delegata ministra m trgovino in 

industrijo. Odredbe za sreska načelstva veljajo tudi v. 
mestih za mestna načelstva. 

Člen 7. 
Po prijavah, podanih po razpisu z dne 31. marca*, 

mora vsak mlin, ki želi obratovanje ustaviti, obvestiti 
o tej svoji nameri do dne 12. aprila s priporočenim pi
smom ministrstvo za trgovino in industrijo. V takem 
primeru odredi ministrstvo, naj se mlin uradno zape
čati. Mlini, ki te izjave ne podajo, so dolžni plačati mlin
sko povprečnino do dne 30. junija tega leta. 

Delegat ministra za trgovino in industrijo izvrši raz
vrstitev mlinov in odredi za vsak poeddni mlin po sto
rilnosti mesečno povprečnino. Mesečna mlinska povpreč-
nina se plačuje v n a p r e j , in sicer prva polovica vsa
kega 1. dne v mesecu, druga polovica pa 16. dne v me
secu. Vplačilo se- vrši po čekovnih položnicah poštne 
hranilnice Št. 56.026 na račun Privilegirane izvozne 
družbe. 

Delegat ministra za trgovino in industrijo vodi v 
posebni knjigi kontrolo prijav in razvrstitve mlinov in 
evidenco o plačilu mlinske povprečnine, in sicer: 

a) vseh mlinov, prijavljenih po razpisu ministra za 
trgovino in industrijo o mlinih z dne 31. marca t. 1.; 

b) vseh mlinov, ki po tem členu izjavijo, da hočejo 
ustaviti obrat izza.dne 30. junija t. L; • . , 

c) vseh onih.mlinov, ki obratujejo, • • • f 

č) vseh onih mlinov, ki se smatrajo po členu©;'tega 
pravilnika za kmetske mline in ki so oproščeni plače
vanja povprečnine. '•' > 

Mlinom, ki ne plačajo pravočasno njim predpisane' 
povprečhihe, se obrat ustavi, se zaplenijo za zavarovanje 
dolžnega povprečninskega zneska ustrezne zaloge in'se-
povprečnina izterja, po izvršilni poti. 

Člen 8. ' • ' 
Mlinsko povprečnino morajo plačati vsi mlini,, ki' 

vrše mletje katerekoli vrste žita in ki so urejeni za 'čV 
ščenje, sortiranje in presejanje moke' ali ki še bavìjo 'z' 
žitno trgovino, odnosno s prodajo moke. Povprečnino, 
morajo plačevati tudi ona podjetja, ki presejajo, čistijo 
in sortirajo moko iz kmetskih mlinov. Obveznost plače-' 
vanja ne prestano hiti z občno niti z delno ustavitvijo; 
obrata, ražen kadar gre za višjo silo', ki izključuje mož* 
nost obratovanja mlina nad mesec dni. Vsak prüftet 
ustavitve obrata zbog višje sile morajo prijaviti mlini v 
48 urah pristojnemu prvostopnemu občemu. upravnemu 
oblastvu, ki o tem takoj obvesti delegata ministra za tr
govino in industrijo pri Privilegirana izvozni družbi. 
Prav tako je prijaviti tudi nadaljevanje obrata, ko pre
stane ovira zbog višje sile. Delegat odredi na tako pri" 

: javo pregled, minister za trgovino in industrijo ria. sme 
oprostiti mlin od nadaljnjega plačevanja povprečnine. • 
Začasna pokvara strojev ali uredb se ne smatra za vi?-» 

• J O S U O . . ' . ' . . . ' , ' •'•'• 

Zâ .meseca maj in junij se. objavi .višjna povpre&; 

nine do.dne 2б. aprila. . . . . . . . :.; 

- -'• • * '•• '• d e n Ô: ' ' ' : ; . . " ' • . ' " : 1 ' . - , ' ' ; " ' " > • 

Za kmetske mline po ôlenih 3. ta 5. zakona d ргти. 
metu s pšenico ée smatrajo oni mlini, ki niso urejenT 
za sortiranje, presejanje in čiščenje moke < , V 

>Sl»žbeniJJst<..ЈИ» 2&Ш & I* Д982, 
• i 
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Kmetski mlini smejo m l e t i . s a m o za proizvodnika 
na merico (ujèm). Nimajo pravice, kupovati pšenico, niti 
ne smejo moke prodajati. Vsak prestopek zoper prednje 
odredbe se kaznuje po členu 7. zakona o prometu s 
pšenico. 

. Člen 10. . ' 
Za mesec april se določa povprečnima takole: 

Tehnična mlevna storilnost s ce 
". lotnimd napravami v 24 urah 

I. od 10 do vštetih 25 met. st. 
I L ••- ..,». pO „ „ 

I I L . •• » ... , 75 „ ...„ 
IV. „ „ ICO „ „ 

* • • • . . >» » 150 ,, „ 
VI- „ „. 200 „ „ 

VU.- „ „ 250 ' „ „ 
Vili. . . „ • • . „ • 300. „. „ 

IX. „ „ 350 „ „ 
X- „ „ 400 „ „ 

XI- „. . „ 450 „ „ 
XII- „ „ . 500 „ '.*. „ ' 

ХШ. „ „ 600 „ „ 
XIV. . '„ „ . 700' „. „ 
XV, . . . „ 800. „ „ 

XVI. „ „ .1000 .„ ,. 

Povpreènina 
v dinarjih: 
. 2.ÓÒ0-— 
. 4.000"— 

'-.. ' 6.00'Од— 
. 10.000-—. 
. 14.0Û0-— 
. .18.000-—, 
'.. 23,000-— 
. 28.0C0-— 
. 31.000-— 
. 34.000-— 
. 36.000-— 

. . 38.O00-— 
. 46.00O"— 
. 52.000-— 
. 61.000-— 

76.000'— 

ЏЖ 

Ш. 

ft 

:fi<-

Prednjo povprečnino morajo plačati mlini za me
sec april najkesneje do d n e 16. tega meseca po skupini, 
v katero spadajo. Če bi se ob poznejši razvrstitvi mlinov 
n a š l o ^ d a vsote, vplačane po poedinih mlinih na račun 
povjprečnine za mesec april, n e ustrezajo dejanskemu sta
n j u ' u r e d b v mlinu, se izvrši obračun razlike naknadno 
še v mesecu aprilu in po razvrati; vi, ki jo ugotovi dele
gat ministra za trgoymo, in. mdu^trijo.., 

Člen ' iL ' i . ' 
' "V izjemnih primerih, kjer je zaloga n a ' d a n , ko dobi 

zakon o prometu s pšenico moč, ugotovljena s popisom 
in je dokazano s polnoveljavnimi listinami, da je do
tična zaloga pšenice pravilno nabavljena, odnosno da je 
Privilegirani izvozni družbi za moko plačano prej ve-
Ijavno mlinsko doplačilo, pa je po naključju okolnosti 
nastopila nemožnost, prodati moko p r e d 1. aprilom tega 
leta, lahko odobri minister za trgovino in industrijo spo
razumno z ministrom za ïïhanoe, da se izvestni del mlin
skega doplačila, vplačanega pò prej veljavnih predpisih, 
povrni, odnosno č e . g r e za. miin, na račun mlinske, po-
vprečaine odpiši. 

Dogovori o' prevzemu, qdnosno o dobavi moke za I 
kesnejše rokove med nilini, trgovci, zadrugami in peki, 
ki. so se.skleni l i pp.cenah in pogojih, zakona z d n e 6. 
septembra :1931., a moka ^ e hi dobavl jena, ' izgube ve
ljavnost in se ne smej*© »izvršiti... 

'Ôlen ' l^, ' 
'•: '"' S ' t e m pravilnikom je. '. ukinjen/ prav i ln ik : o načinu: 

PM©vanija ; P*Mlegireiné ; izvozne, družbe, .z d n e 6. -jxüiia 
193'1>' . ' ' " .' , " ; '•.'•' 

•V Baogràdu,,diii©.5.' : ;apir&-r19éz;'k. br': 6è4, 
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312. 

Na podstavi §§ 1. in 4. zakona ó ustrojstvu ministrstva 
; za gradbe in njegove zunanje službe1 v zvezi s § 2,-za-
; kona z dne 8. decembra 1930.8, s kater im se izprerairija 

navedeni zakon, je gospod minister za gradbe predpisal 

pravilnik 
za normalizacijo napetosti in 
frekvence električnega toka.3 

I. Tok ž napetostjo do 100 voltov, i 
Člen 1. Enosmerni tok. 

Minister za poljedelstvo^ 
J . DemetroTić s. t . ; 

Oni, 

Zastopnik ministra 
•za trgovino i n . industri jo 
• 3. Demetrović s. r. 

Minister- za finance 
Dr . M. Đoritević s. r. 

. Uli.' '.i' 

•• ^Službeni Uetc:St Ž66/43 k 1. '1931. 

Nape 
tost T 
voltih 

• 1-5 

2*0 

2-6 

36 
4-0 

6-0 

8'0 

16-0 
24-0 

32-0 
86-0 

40-0 

48-0 

600 
6Ó-0 
80-0 

D o v o l j e n s u p o r a b a 

za razsvetljavo 

za razsvetljavo 
(samo za žepne 

svetilike) 

za razsvetljavo 

za elektro-
raedicino 

za elektro-
medicino 

za prenos 
priobčil 

na daljavo 

za razsvetljavo 
(s'amo -

za električna 
vozila. 

in železniške ' 
vozove) 

za prenos 
Priobčil.,,., 

na daljavo, 

za prenos 
priobčil. 

na daljavo 

za prenos 
priobčil 

na daljavo 

za motorje 

. zä motorje 

za razsvetljavo 
za razsvetljavo 

(samo 
za električna 

Vozila 
in železniške 

vozove) 

., 
• (. 

za prenos, 
priobčil 

oadâliàvo 

za motorje 

zâ motorje 

" = • . . V W ^ U r a i t o ï liete. Št 116/26 ј ^ Ш О . ' ';','••.' ?>\ 

/ " e l e j »ŠtaSbeai lisïc ŠL 5 & 7 9 1 а ' 1 Ш 1 . , ^ " ^ 
' ' . . ' ' ' • ' • • • ' • ' • • . '• - , ; •• •:••• T ; . , « . . 

.;. ?..>SW5beo© Bovin© .kraJj jMoe ^lgoelavi jec z dö» ' 
25. marca 1032^ t̂w Ô9/XX^1I^ÎÔO. - ; v .>?;:• •••.••*' 
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Člen 2. Izmenični tok. 

Nape
tost v 
voltih 

2 

3 

. 4 

6 

6 

8 

12 
36 

48 
i 75 

D o v o l j e n a u p o r a f c 

za 
elektro-medicino 

— 

za 
elektro-medicinò 

. —; 

. -•• . z a 
elektro-medicino 

« 

. 

— 

• • ' — 

za transformacijo 
toka za zvonce 

•' — ' 

za transformacijo 
toka za zvonce 

' -̂ --. * 

za transformacijo 
toka za zvonce 

; . • . ' " ' ) — " '• ' 

_ 
— 

a 

— - • 

—-

™™ 

— 

— 
za prenos 
priobčil 

na daljavo 
..«. - *• . 

•* 

И. Tok z napetostjo preko 100 voltov. 

Člen 3. Instalacije za razpeljavo toka. 

i (razen instalacij, M služijo izključno za vlečenje). 

a) N a p e t o s t i. 

Za enosmerni tok: 
' 24, 42, 110, 220, 440 voltov kot normalna napetost v 
vseh primerih. - ' 

Za trofazni tok: 
1. 24, 42, 220/380, 6000, 15.000, 30.000, 60.000,100.000,' 

SiOO.OOO voltov kot normalna napetost v vseh primerih.-
• 2. 125, 500, 3000, 10.000, 20.000, 80.000, 300.000 vol-
fov kot pogojena napetost za nove instalacije samo v 
primeru njihovega priključka na že obstoječe instalacije 
z isto napetostjo. 

b) F r e k v e n c e . 

Za trofazni tok: 50 period ha sekundo. • ' 

Pripombe к I. in II.: 
1. Normalizirane napetosti se nanašajo na potroš

nika ali primarni tok transformatorja, ne pa na kraj 
proizvajanja. To je (po času in prostoru) povprečna na
petost na klupkah potrošnika. Za potrošnika se računi 
razen svetiljk, motorjev itd. tudi' primarna stran trans
formatorja. 

2. Napetosti s-1000, 45.000, 150.000 voltov se ne 
smejo v nobenem primeru uporabljati. 

3. Ako se nove instalacije priključujejo na že obsto
ječe instalacije s pogojeno napetostjo potem transforma
cije, potem sé mora za novo instalacijo uporabiti normal
na napetost. 

4. Obstoječe naprave s frekvenco 42 period ina eefcim-
do se morajo prenarediti na 50 period na eékundo, kakor 
hitro nastopijo za to potrebni pogoji tehiniono-ekon.oni-
ske narave ob prilifci yecjih preureditev central in po 
posebni odobritvi ministrstva za gradbe. . . 

5. Pri posebnih industrijah, kjer eo iz tehničnih raz
logov potrebne anormal 1 1 0 napetosti in frekvence, ee bodo 
le-te tudi za naprej dovoljevalê  od primera do primera. 

Člen 4. Instalacije, ki služijo izključno za vlečenje. 

a) N a p e t o s t i . 
Za enosmerni'toli: 
550, 750, 1100, 1500, 2200, 3000 voltov kot normalne, 

napetosti v vseh primerih. 
Za momofazni tok ali kombinirane trofazno-mono-

fazne instalacije: 
1. 220/380, 6000, 15.000, 30.000, 60.000, .100.000, 

200.000 voltov kot normalna napetost v vseh primerih; 
2. 125, 500, 3000, 10.000, 20.000, 80.000 voltov kot po

gojena napetost za nove instalacije samo v primeru nji
hovega direktnega priključka na že obstoječe instalacije 
z isto napetostjo. 

Za trofazni tok: 3400 voltov kot normalna napetost 
v vseh primerih: .-."""• 

Pripombe: 
1. Normalizirana napetost za vlečenje pri enosmer

nih in monofaznih instalacijah in pri' monöfaznih delih 
kombiniranih trofazno-monofaznih instalacij se nanaša 
na sisteme, ki so z enim polom zvezani z zemljo. 

2. Vse pripombe glede normalizacije napetosti in 
frekvenc pri instalacijah za razpeljavo električne energi-: 
je veljajo tudi za napetosti pri električnem vlečenju. 

3. Za razdelitev napetosti voznega voda in napaja-
jočih daljnovodov pri električnem vlečenju na železnicah 
veljajo norme in predpisi mednarodne železniške unije 
(u. i-c.) 

b) Frekvenca. 
1. Za monofažni in trofazni tok: 16'/з period na se

kundo. 
2. Za kombinirane trofazno-monofazne instalacije» 50 

period na sekundo. '••.; ' 
Člen 5. 

Ta pravilnik se mora- vsaki dve leti pregledati in po-
polniti ter eventualno zamenjati po najnovejšem stanju 
tehnike. 

Člen 6. . 
i Ta pravilnik velja od dneva objave v >Službenih no-
vinah« in tedaj prestane veljavnost -vseh prejšnjih pred
pisov, navodil in razpisov, ki so z njim v nasprotju. 

Iz ministrstva za gradbe dne 14. marca'1932., štev. 
42.506/31. . , .... 

313. 

Na osnovi § 185. zakona o gozdih predpisujem ta-le 

pravilnik 
o nošenju službene obleke za šumarske 
uslužbence pri upravi državnih gozdov 

in politični gozdni upravL* 

I. Obči predpisi. 
Č l e n t ;•••-• " : '• .=• 

Vei Suotarefci uslužbenci pri upravi drafovtoih g o ^ o * 
in роШбп! gozdni upravi kakor tudi zapriseženo logarsko. 

* »Službene novine krârjevÉne Jugoslavije^ z dme 
4 marca 1092.« it, М Ј Х Ш Ш , ;. * . • 

M 
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osebje na terenu in v pisarni, ki ima značaj javne straže 
in prihaja za opravljanja službe v stik z grajanstvom ali 
opravlja nadzorstveno m izvršilno službo, mora za oprav
ljanja te dolžnosti nositi obleko in znake, predpisane s 
tem pravilnikom. •••:•. 

Namen službeni obleki je, da je moči to osebje 
od drugega grajanstva razpoznavati in dà daje vsemu 
postopanju in odredbami potrebno veljavo organa držav
nega oblastva. ' 

Paradne (svečane) uniforme ni. 
Zunaj službe lahko nosi to osebje tudi navadno gra-

jânsko obleko, toda vedno dostojno in čisto. 

Člen 2.,- ".'.' ; 

S tem pravilnikom predpisane službene obleke niso 
dolžni nositi šumarski uradniki in uslužbenci, ki so od
rejeni v službo pri osrednjih uradih.; > 

Za osrednje urade se smatrajo ministrstvo, za šume 
in rudnike, gozđne direkcije, šumarski odseki kraljevskih 
banskih uprav in inspektorat za pogozdovanje krasom in 
golicav v Senju. 

-Člen 3. 

Nošenje službene obleke je prepovedano onemu oseb
ju, ki za to ni upravičeno po odredbah tega pravilnika. 

1 •;• Člen 4. 

Službene obleke sta samo dve vrsti, ;l'n sicer: 
1. za šumarske uradnike in uradniške pripravnike; 
2. za zvaničnike in služitelje (višje logarje in logarje). 
Obleka je zimska in poletna. 

II. Predpisi za uradnike iiji uradniške 
pripravnike. • 

Člen 5. . . . 

K zimski obleki šumarskih uradnikov. Jn uradniških 
pripravnikov spadajo: kapa, suknja (bluza), telovnik, Ma
že, srajoa, ovratnik, kravata, meč, opasač z jermenom, 
plašč, škornji, rokavice, revòlver in piščalka. 

.K poletni uniformi teh uradnikov spadajo: kapa, 
suknja, hlače, srajca, ovratnik, kravata, meč, opasač z 
jermenom, škornja rokavice, revolver, in piščalka. 

Zimska obleka je izdelana iz fine vojnene ^ашде fili 
grebenane tkanine temnozelene barve.. Poletna' obleka" je 
nekoliko svetlejše barve. 

Poletna obleka je iz tanjšega, zimska paiz, močnej
šega in debelejšega blaga. 

Člen 6. ' r. . . 

Za zimsko obleko veljajo ti-le predpisi: 
1. K a p a je iz enake tkanine, kakor ostala obleka 

In je sestavljena iz dolenjega dela, oglayja, podbradnika, 
senčnika in maka. 

Dolenji deO je izdelan iz trše tvairmè, obvit e tiraìkom 
feorto) ÌB žameta temiìozelene barVè, ki ustreza'.po dol
i n i obsegu glave im jevisok 40 do 60 mm. 

Ogilavje je izdelano iz mehke tvàrine enakega sukna 
^ к о г blüza, je visoko 60 đo 80 т Ц v:gorečem delu пе^ 
k*j širše od dolenjega, ima v sredM kàpe I4 na obeh 
stram^n povprek obroibke, široke 3 mtó, iz'sukaià iste bar-
*e kakor trak. . — — ~ .̂..- __,..-.••.. 

• • • ' • • • . ' . . ' . 6 0 7 

Podbradnik je spleten iz pozlačene vrvice in na obeh 
; koncih pritrjen ob kapo z malimi rumenimi gumbi z izr 

bočenim hrastovim želodom. Tak podbradnik nosijo samo 
višji uradniki do vštete VI. položajne skupine, vsi ostali 
uslužbenci pa iz pletene temnozelene svile. 

.Senčnik je temnozelen, lakiran, navzdol obrnjen, 
spodnji rob pa je prešan. 

^ Znak (kokarda) je nad senčnikom v državni troboj-
nioi s kovinsko belim dvoglavim orlom v srednjem polju, 
ki je modro emajlirano. Pod znakom sta dva ozka,,v pol
krog zvita hrastova lista, vezena s pozlačeno svilo. 

Vsa kapa je podložena s svilo in na dnu obložena 
s tenkim usnjem, Širokim 40 mm. 

Kapa je po potrebi lahko krojena in šivana tako, da 
se da mehki podaljšek kape pod dolenji rob traku na-
znotraj zavihati in pozimi za zaščito glave in ušes spustiti. 

2. S u k n j a (bluza) je izdelana iz finega sukna ali 
grehenane tkanine temnozelene barve (kakor kapa), kro
jena kakor, vojaške bluze z zmerno stisnjenim životom in 
je podložena s 'satinom, svilo ali podobno tvarino v zeleni 
barvi. 

Sprednji del suknje se poklaplja sredi prsi. z ležečim 
ovratnikom, čegar sprednji deli se zapenjajo spredaj, tvo
rec dva zasleoa. Izrezek je za 15 cm pod ovratnikom v 
obliki Črke V. 

^ Suknja se zapenja z eno vrstjo koščenih gumbov, ka
terih najnižji je v višini života. Za gumbe-so na, spred
njih delih ustrezne gumbnice. Suknja sega do konca pal
ca, če se roka iztegne. 

Suknja ima štiri žepe, in sicer na obeh straneh, dva 
na prsih in dva ob bokih, ki 90 prišiti odzunaj v gubo ob 
krajéh in v sredini ter opremljeni s poklopcem na dva 
enaka loka, ki se zapenja z enakim, le manjšam gumbom 

] kakor na suknji • i '(•:./ 
: -Žepi so široki Ì20-mm, gorenji za okrog 180 mm> 
dolenji pa za 60 mm od roba suknje oddaljeni. Rokavi 
segajo do zapestja. 

Zadaj je sufcaja v višini lopatic nabrana, v dve,zaprti 
gubi (navidezna izrezka), ki sta dolgi. 200 mm. Od spod
njega roba do, života je suknja, preklana v pokrit raz-
porek. 

Suknja in rokavi so podloženi. 
3. t e l o v n i k je navadnega kroja, izdelan iz iste- ' 

ga sukna ali grebenane tkanine kakor suknja, ž ustrez
nim izrezkom in malimi,koščenimi gumbi na eno vrsto 
iste barve; kakor na suknji. 

4. H1 a Č e so iz iste tkanine kakor suknja, kratke, 
krojene kakor častniške hlače za ježo. Na obeh straneh 
imajo, obrobke, široke 3 mm in. dvojne, lampase, široke 
30 mm, iste barve, kakršne je trak na kapi. 

V pisarni se nosijo lahko tudi dolge hlače'običajne
ga francoskega кгојд iste barve, z obrobkom in lampasi 
iste velikosti, kakor pri kratkih bJacah. 

5. S r a j c a je navadnega kroja, iz platna z mehkimi 
gladkimi prsi in zapestnicami. 

6. 0 v r * t n i k je iz belega, dvojno upognjenega tr
dega plataa< .••'.?.-•• 
•- i 7 " v ! a I a t a J e i z temnozelene svüe "ali atlasa, 
široka A do 5 cm in se veže v dolgo pentljo. 

8. Meč.. Med izvrševanjem službe v pisarni in zunaj 
nje morajo -nositi uradniki meč, ki je sestavljen iz ostri
ne, draaja in nožnice. Držaj j e iz bele kosti, naravne ali 
umetne, ovit s pozlačeno žico na štiri enaike pramene Na 
zgornjem koncu držaja je pozlačena glavica. Ostrina je iz 
jekla, pravokotne oblike z izdelano konico. Nožnica je 
isaßimt Iz_pjodac«ûo inédl м okrašena z državnim gr-
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bom sredi zgorenje polovice. Na nožnici. je naprava za 
spoj z viskom. Meč je 40 om dolg. Jermen je iz belega 
usnja, širok 3 % om in ima prežico za pripenjanje. V 
pisarni se sme meč odložiti. 

Namesto meča smejo nositi uradniki med opravda
njem terenske službe o p a s a č (jermen), izdelan iz 
mehkega temnorumenega prešanega usnja, širok 35 mm, . 
s kopčo, izdelano iz pozlačene medi in okrašeno z dr
žavnim grbom. Na desni strani, 60 mm od kopče, je bpa-
sač spojen z jermenom, ki se nosi preko levega ramena 
in z opasačem nanovo spaja na desni strani zadaj, 60 mm 
od sredine ledij. Jermen se zap eh ja' z običajno kopčo nà 
sprednji strani. 

Nositi opasač z jermenont ni obvezno; zlasti ob top
lejšem vremenu, ko se da nositi suknja( odpeta. 

9., B e v o I v e r se nosi samo med obavljanjem 
službe na terenu, in sicer v umjène^hrtòku, ófo.ésènem ha 
desni zadnji strani usnjenega:' opasaČa ali pod suknjo. 
Revolver nositi ni obvezno, po potrebi'pa se sme nositi 
na terenu tudi lovska puška. ; *. 

10. P l a š č je izdelan z zmerno sitisnjehim životbiri 
iz sukna temnozelene barve in je podložen z zelenim sa
tenom, svilo, krznom in podobnim. Spredaj sta dve vrsti 
po pet velikih gürthov, prevlečenih s tètìihozelenim us
njem. Zapenja se na desni strani' v ustrezne gntobnice 
na sprednjih delih. Ovratnik je položen, izdelan Џ sukna 
iste barve, kakor plašč,, in se zapenja spredaj š terano-
zélènim podolgasthh volnenim guMbom. Na sprednjih 
delih suknje je po en zaklinek iste barve, kakor trak na 
kapi, izdelan v obliki sulice, .širok 3 col, dolg .7 cm. Na 
tem zaflđinku so; pritrjeni hrastova, vejica ih' dva želoda 
iz pozlačene medi, bližu zgömje^a'Tcfaja pa je priait, po. 
«tt kovjnski gutób z : vtìsnjehiin 'hrastovim listoni; * ' ''I 

Rokavi imajo na spodnjem delu harokayjei' iz istega' 
eukna, zavihano nazaj okoli 15 cm in ločeno'od rokavov. 
Na' vsaki strani plašča je pò eòi žep :s ̂ pVeklopcem, širok 
oferog io cm; ' .' ' 
- / Zadaj čez sredo, pričenši od spodnjega rob4 ijyirat-"" 
nilka; pa do spodnjega konca; je; nab/an plašč v dve gubé. 
Pri životu je'suknena spojka*-' Široka 6 do 8 pm, ka se' 2&-
penja na dva velika gumba, prevlečena s teninoželenim 
usnjem. Plašč je zadaj razklan do blizu pasu. Na sp^dnji-
strani razporka ima pet koščenih gumbov' iemnózejené 
barve, ha zgornji notranji strani pSa giinibiiice za z&ßenja-

' л Ј в ' •'" ' ' •• ' ' • ; - t i • •' •' 
Ovirathik, sprednja dela, preltlopei na.Žopih, spojka 

zgornjega roba, rokavi in zgorhji del ̂ aräkpodm so os
siti z ohrobkoin, širokim 3 mm ih iste barve,' ̂ àkor trak, 
n e . k a p i . '.',. '.„.,:'; . , • ' • • • ' / '"•• • • , "• 

Razen tèga plašči nosijo''šume^slti tlr^dfe^Mänko. 
tudi lažji plašč iž-finejšega fclagaj M^b^rinlalo^^lecino)" 
аИ dolarriico častaišî ejga 'kroji'" . ' : ' ' , / ; ''•'•-A-'••';••' '• " 

Ogrinjačje temttozélene ferve, z gühiibi i& fcpatt Za-: 
daj.pod ovratnikom 'ima oglavhico, M je prirejena tako, 
da se da sneti. Ogrinjač' sine sézati'do kolena'aii;do: .po
lovice meč. Ce je podložen, mora'.bitf $o$ogk teja^ozeïë-
he barve. '%'': ,.'•"• " ' • ' • . / , . , , ' . . . ,• 

Dolaimica je iz sukna, kakor plašč,- Krojena Je v 
glaMent kakor hluža ža>vahi;chike, do^a rdp kdnca.ka-. 
zalca, če se roka iztegne^ je zadostno оЋЈацпа ih,takÒ',pr'i!-

mesto dojenjih žepov'/ se.'Mejo' napmyiti ;todi,рШ4 v 

prednji zlepi» Gkwn'jtd so рЏШебеш. à '*МШ^ешЏЈ!&^ 
фш» огог̂ ф je. љ&Дја̂  E ^ t e ^ p f l É I 

s podolgovatim volnenim gumbom, spredaj ima suknjane • 
zaklinke, hrastovo vejico in kovinski gumb, kakor na.pla
šču., Rokavi so zavihani nazaj samo za 10 oni. Podloga je 
temnozelene barve, je pa lahko tudi iz usnja. Veliki gum
bi imajo v premeru 22 mm, mali pa 10 mm. , 

Po potrebi se da lahko na doJamico (kakor tudi na 
plašč) ovratnik iz krzna, ki je dosti visok m tako položen, 
da pokriva obe rameni; ob toplejšem vremenu pa se 
sme nositi dolamica tudi odpeta. ' 

11. Škornji so iz črnega telečjega usnja .z mehkimi 
golenicami lastniškega kroja, Lahko se nosijo, tudi vi
soki čevlji iz ornega telečjega usnja navadnega, kroja s 
črnimi dokolenicami, po potrebi tudi volneni zavojci ze
lene barve. 

12. R o k a v i c e so sive barve. Nositi rokavice ni 
obvezno. : . . . . . : - . •. ; ' •• •'.:'•• .:•••!•'•:• • 

., 13. P i š Č a l k a za dajanje znamenj se nosi;na pr
vem zgornjem gumbu suknje, zataknjena; v desni .žep, in 
sicer za uradnike do vštete VÎ. položajne skup ine na po
zlačeni vrvici*: izdelani v splet, 1 debeli* .8 mm, dolgi•/ pa 
350• mmv z vozlom, oddaljenim 60 mni; od gorenjega k>n-
ca, ki se končuje,v dva hrastova želoda, za ostale pa na 
vrvici iz temnozelene svile istotako izdelane, kakor mali 
splet pri piščalki policijskih . izvršilnih uslužbencev.. 

]':-yi". ' Člen 7. '' • 

Za poletno obleko veljajo naslednji predpisi: 
1. Poletna kapa je istega kroja, kakor zimska, izde

lana iz svetlozèlenega platna s kokardo'ш pozlačenim 
podbtâdnîkdml •'•'' 

'-2V Poletna suknja je izdelana iz svetlozèlenega. plat
na istega kroja, kakor zimska. 

3'. Hlače so iz svetlozèlenega platna z lampasi, ja
halne ali običajnega francoskega kroja, t. zw. duz-panta-
lóni. Smejo senosita'tiidì bèae dolge hlače bréz' iknpasov. 

.4. Ovratnik je bel. •*„>•. .-.; -1^ ; ; ' 
6. Kravata.je temnozelene barve. Med opravljanjem 

službe v gozdu se smeta ovratnik in kravata odložiti. 
6. Opasač z јегтецот, škornji, .rokavice, revplvexun 

piščalka.só.tàks^'ikaikOT^pri'.zimBW'.oibloki..'4iv-.),i.. 

"'...'.. ...',• ." ... Člen 8. • :V,V;]-/.'.'.ž ,..• -I •/ , 
• Za ozhaČanje čina' služijo pasê, ki,se nosijo ha dole

njem koncu obeh;tdkavóv pri šlužbehi suknji, plašču ''in. 
dolamicï. Pâse so' 90 mhi dolge; ijozlačehe7ih se nosijo hà 
podlojga: tóWozèl<sihega:žameta iefe'barve, kakrshé''|è'trak 
na èàpi,' za uradnike miiiistrШ& za suine ìpi rtjdnikè,. gpzd- r 
nih direkfeij in gözdnüi upràv, na 'podlog^ ^егппШебе-
bàrve pä;'za - uradnike všutti;arskih' odsëko^ 'kiraiîjevskih 
.banskih uprav in'sreskih šumarskih referentov:.' 

Prva pasa je oddaljena od spodnjega roba rokava 60 
min, ostale pase med seboj pa po б mm, Pase se nosijo 
vzporedno z nasledûjimd' .oznâSbami: . , . . . . , , 

1. uradniki lît.J položaja '̂:àkiipihè'. nosijo 'èno; pozla
čeno paso,.Sirokò Ž5 'min,/näd t&fo'pja Žtiri pozlačene pase,,' 
®те pò fa timu*!:' ". ;! лГ;'' "'" '•';,.,..'.. •'' '••','. \. ',..'; 

2. uradnijd IY. položajne skupine Шо pafeò,"»rokó' 
25 tìitì^ ih fai'!tjase, ЋЏ^е[р^-Џ")ш^; \ ''^.,,'...и ['.[' ••' ] . ,,•. ; 

3. V.'"рик^^дУв;ö^.tipi '̂Jeoio'̂ aso,'.Siaokp" ̂ ..nJM.-'îpj/. 
| dive pasi, široki pd Ï0^m.:, ' ' . . \.,.-'.v~. '',•'..''/'.••.' 
! i'''' ;' 4..^/^^&те!'вЏџрш eno. paso, |iroko;^5 mm, iû-, 

I епо,рА':§Ео|о!|о,;л^: :^';„'' ...;:'",:'.:;' •,,'^-c\< 
",.;.. ^У11С..'^Шф^\,акзфв^е / p r i , равед,. äirpke, ДО̂  

itó'-'Auùi- ;'•''•"•;;'•':• ' v - , - : " -•' """ "••'•'• .•,... v r ' L V W . 
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6. VIII. položajne skupine tri pase, široke po 10 mm; 
7. IX. položajne skupine dve pasi, široki po 10 mm; 
8. X. položajne skupine eno paso, široko 10 mm. 
Uradniški pripravniki .nimajo nobene oznake za 

oznani en ovanje čina. 
Uradniki v službi pri ministrstvu za šivme in rudni

ke nosijo za označbo čina nad vsemi pašami se eno paso, 
široko 10 mm, zvito v obliki dvojne črke e (ee), oni pri 
gozdnih direkcijah in kraljevskih banskih upravah pa v 
obliki enojne črke e (e). ч : , 

III. Predpisi za zvaničnike in služitelje. 
Člen 9. -

K zimski obleki zvaničnika in služitelja spadajo: 
kapa, bluza, ovratnik, hlače, opasač z jermenom, plašč, 
škornji, rokavice, piščalka, gozdno kladivo, lovski nož, 
karabinka in naboji, izjemoma pa ovratnik iz krzna,, 
volneno ovijalo '(sài) ш<torbai • 

K poletni obleki spadajo: kapa< bluza, povratnik, 
hlače, opasač z jennenonV škornji, piščalka, gozdno kla
divo, lovski nož, karabinka in naboji, izjemoma tudi 
t o r b a . - •• '•'' . •" 

Zimska upiiórma je izdelana iz raševine grobejše 
izdelave. Poletna uniforma je nekoliko svetlejše barve. 

Poletna Uniforma je iz'.tànjsega,'zimska izmočneje 
šega; ш'debelejšega'. blaga. ;' •" \"'..,\ ': 

• ' c W i o . 
Za, zimsko obleko veljajo1 naslednji predpisi-za zva

ničnike: 
r •'!. Kapa je; istè-bar^e -kktešp-estaie-iobleka-rin-istega 

kröjä' kaktìiVza-' uï•äflnikei' Tèmn'ozelënî1 tìfaf.•.jjé'ìz' stiki&T' 
visok Зб mm. Prečni ottróbki^^'iAè^barVè^kfeór -trak. 
Podbradnik, spleten iz posrebrene vrvice, smejo nositi 
samo zvaničmiki I. in II. ; položajne skupine, vsi ostali 
uslužbenci pa iz spletene temnozelene volnene vrvice. 
Kokarda je kakršna pri uradnikih. "Hrastovi lističi pod 
kokaTdo,sö i vezeni iz posrebrene svile. 
j . . Popotrebi je kàpa lahko krojena in šivana za zimo 
tako какот pri uradnikih'. -. : •••"'' 

2. Blufca ; je izdelana 'iz-raševine, •oljčnatozelene 
barve -(iste kako* ikapa),brea života; dolžina ji doseže 
'S't.om ppd/dolenjim-, robom; rokavay če se roka: iztegne. 
Spredaj se zapenja na б> gumbov iz-; kosti oljčnatozelene 
barve, prišitm na desnem sprednjem delu. Gumbnice za 
zapenjanje na sprednjem -levem-delu so obšite s trakom 
iste barve. • . ' • ' ' 
•v' • Bluza im"à štiri žepe,; in eiceï'avà tik;'prsih in dva 

ob bokih''ki eo .priŠiti ödzuiiäj1 iV'*ptemljeai ž; ravnim 
poklopcem, ki se zapenja na'•majhen gttnib iste barve, 
kakršne eo oni na1 desueto'«prednjem delu.: Žepi so 
§iröki'12 cmïgloboki gorenji-B'? c*rn,;dolenji pa 6 cm do 
roba bluze. Rokavi segajo do zapestja; Na'koncu, desnega 
гашећа ' је чШга' izbočena s podlogo, da èé puška 
iaiè'^osii.- ;- / ' N v . . '; \;:;< -'.,;'";" \;:'•'•' ;••".;.,.,':.;' 

'" ОтааШк'рчггШи^ je. pokpnčet), dvojno, obŠtt' s suk
nom iste';' bai-ve; HkakrSrie jé bluza, ; in vedno zapet tako, 
da se vidi samo malo beli rob ovratnika." Na prednjem 
delu ovratnika je po en .zakM&ek ste barve kakor pri 
•uradniškem plafču, s hrastovo.vejico, in,dvorna želodoma 

г~ч'л-'ееЂт^& melai 'in. b ^ j t a t k a v i a s ^ blizu 
lega.Ш$п '" ''"• ';' 'У' '" ''-4l.:', . .; . 

Zadaj črez sredo je bluza, pričenši od spodnjega 
roba ovratnika, pa do spodrjega. konca nabra-ua v dve 
gubé, preko katerih je na životu suknena spojka (dra-
goner), široka 4 do 6 cm. Bluza in rokavi so podloženi. 

3. Ovratnik -je iz temnozelene svile (atlasa), ail vol
nene tkanine z belini robom. Lahko se nosi tudi ovratnik 
iz zelenega klota z belim robom iz celuloida. 

4. Hlače so iz iste tkanine, iz kakršne je bluza* za 
škornje ali zavojce vojaškega kroja. Ob straneh imajo 
obrobke v širini 3 mm iste barve, kakršne je trak na 
kapi. V pisarni se smejo nosita tudi dolge, hlače z ena
kimi obrobki, na terenu pa po potrebi tudi. hlače iz 
jelenje kože brez obšivov in 'obrobkov.. 

5. Opasač z jermenom je tak, kakršen pri uradnikih, 
le priprosteje izdelan. Kopča je iz priproste medi brez 
napisa. » ....-.• 

6. Plašč je izdelan brezživota-iz oljčnatozelene raše
vine, podložene z zelenim klotom,- «atinom, krznom ali 
podobnim; spredaj sta dve vrsti gumbov, v.:vs,aki vrsti 
je po 6 gumbov. Gumbi so: koščeni, barve kakršne 
plašč, polni, izbočeni, 22 mm v premeru, prišiti na des
nem sprednjem delu; zapenjajo pa še z ustreznimi gumb-
nicami na levem prednjem delu. 

Ovratnik je iz enakega sukna, kakršen je plaŠČ, 
položen in se zapenja z dvema kopčama. Na prednjm 
delih ovratnika so enaki zaklinki kakor na bluzi. 

Rokavi segajo, prilično dò polovice pesti, če se roka 
iztegne. Na. rokavih je narpkavje iz'enakega sukna, zavi
hano nazaj okoli 15 cm in ločeno od rokavov. Ob straneh 
plašča je po en žep s poklopcem, širok okoli 150 mm. 

Na ledjih črez sredo, pričenši od spodnjega roba 
ovratnika pri Suknji, pa do spodnjega konca je plašč' 
nabran v dve zaprti gubi. Pri životu je suknena spojka» 
široka. 6 do 8 mm in se^zap-enia na dva velika gumba, 
kakršni ,io' na s£réfl^m*')d^^^ 
'razklani dò blizurpasu.f r'<- ••'"''"' ;;;"'"',;*• ,,'•'.'::';Г \Јл":"'' 
'"• ' Ràièn* tega plašča -nosijo logarji :Yànkó: tüdi lažji 
plašč kakor tudi kratko zgornjo suknjo podobnega kroja, 
kakršnega je uradniška ddlamicâ, z gumbi iz kòsti ali 
ob. slabem vremenu običajni dežni plašč z .'oglavnico. 

7. Škornji in čevlji z dpkolenicami so takšni, kakršni 
pri uradnikih., Po terenskih razmerah in letni ,dobi : sft 
lahko nosijo s kratkimi- hlačami tudi volnene doko-
lenkè ali zavojcî zelene barve s črnimi visokimi čevlji. 

8. Rokavice so iste .barje: kakor pri uradnikih. 
9. Piščalko za dajanje znakov, enako izdelano kakor 

pri uradnikih, nosijo zvaničndM I. in II. položajne sku
pine na posrebreni vrvici, izdelani v splet z vozlom, ki 
se končuje v dva hrastova želoda, vsi ostali pana vrvici 
iz. teinnozelenega volnenega blagav 

10. Gozdno kladivo s tokom, izdelano po veljavnih 
predpisih, se nosi na desni sprednji strani ob usnjenem 
opasaču. ;'>,..; v 

11. Karabinka je vojaška. Med opravljanjem službe 
na teranu šo ueltlžbehci dolžni' nositi; Mostrimi naboji 
opremljeno vojaško karabinko, ki mora'biG^ednó,'.zaprra 
z varovalom. ; 

Z dovolitvijo nadrejenega obla^tva sme nositi gozdni 
čuvaj namesto karabinke lovsko puško, če vrši obeném-
sluŽbo.loViSkega čuvaja. 

S pismeno odobritvijo, šefa gozdne oprave, odnpgno 
sreskega šumairskega referenta sme logarsko osebje ined 
opravljanjem izvestnih poslov àositi namesto karabinko 
fedi avtoimationl jrevolver ob ogaWcu, prav kakorcuradr 
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12. Lovski nož je iz jekla, 20 cm dolg, 4 cm širok, 
z 12 cm dolgim držajem iz srnjega roga. Nož je v usnjeni 
nožnici in se nosi ob sprednji levi sfrani usnjenega 
oipasača. 

Zunaj terenske službe se nosi sama lovski nož brez 
karabinke. 

13. Ovratnik iz krzna je iz ovčje kože, sme se nositi 
na zimskem plašču, podloženem s krznom, ali na kratki 
zgornji suknji. 

14 Volneno ovijalo je izdelano iz ovčje volne temno-
zelene barve. Nosi se samo pozimi ob snežnem metežu 
nad plaščem ali kratko zgornjo suknjo, in sicer tako, 
da se ovije po dolžini enkrat okrog vratu in v sredini 
tako previ je, da pokrivajo konci trebuh. 

15. Torba is usnja se sme nositi samo med daljšim 
terenskim uradovanjem, obešena na levi stràni zadaj 
ob usnjeni opasač z jermenom tako, kakor pri orožništvu. 
V tem primeru se smeta imeti gozdno kladivo in lovski 
nož v torbi. 

Člen 11. 

Poletna obleka je istega kroja kakor zimska, samo 
je izdelana iz svetlejšega oljčnatozelenega platna za pra
nje, podobno kakor poletna obleka za uradnike. 

.Člen 12. 

Za označanje čina služijo pase, ki se nosijo na do
lenjem koncu obeh rokavov pri službeni bluzi, plašču in 
kratki zgornji suknji. Pase so 9 cm dolge,'posrebrene 
in se nosijo' na podlogi temnozelene barve, kakršne je 
trak na kapi pri zvaničnikih in služiteljih državne gozdne 
uprave, na podlogi temnordečega sukna pa pri takih 
uslužbencih politične gozdne uprave. 

Prva pasa je oddaljena od dolenjega roba'rokava 
6 cm; ostale pase med seboj pa po У* cm. 

Pase se nosijo vzporedno s sledečimi označbami:. 

A. Zvaničniki: 

1. prve položajne skupine nosijo eno posrebreno 
paso, široko 25 mm, in nad to eno posrebreno paso-, 
široko 10 mm; 

2. druge položajne skupine tri posrebrene pase, širo
ke 10 mm; 

3. tretje položajne skupine dve posrebreni pasi, 
široki 10 mm. 

Zvaničniki v službi pri ministrstvu za šume in 
rudnike nosijo nad vsemi pašami za označbo čina še eno 
paso, široko 10 mm, zvito v obliki dvojne črke e (ee), 
oni pri gozdnih direkcijah in kraljevskih banskih upra
vah pa v obliki enojne črke e (e). 

B. Služitelji: 

1. prve položajne skupine nosijo eno posrebreno 
paso, široko 10 mm; 

2. druge položajne skupine nimajo posebne oznake. 
Vsi zvaničniki in služitelji nosijo na desni strani 

prs značko, ki se pritrja na obleko. 
Značka ima ovalno obliko, je dolga 9 cm,, široka 

7 cm in je iz,rumene medi. V sredi značke je vtisnjen 
državni grb, obdan s sedmimi malimi hrastovimi listi 
in dvema visečima želodoma na dnü. Med obodom grba 
in listi so vtisnjene črke, in sicer v gornji polovici s' 
cirilico »zakleti lugar«, na dolenji polovici pa z latinico 
»zapriseženi logar« (>zapjrišegnuti lugar«). 

Začasni nameščenci, ki niso upravičeni nositi služ
bene obleke, morajo nositi samo ta službeni znak. 

Člen 13. 
Šefi gozdnih uprav, odnosno sreski šumarski refe

renti vodijo točno evidenco o strelivu, izdanem za služ
beno karabinko. . 

Vse osebje, ki je po tem pravilniku dolžno, med 
izvrševanjem službe nositi karabinko, mora točno in. 
izčrpno opravičiti vsak' oddani strel iz njemu poverje
nega streliva. 

IV. Nošenje službene obleke in vedenje -
v službi. 
' Člen 14 

Osebje, ki je po tem pravilniku dolžno nositi sluz-, 
beno obleko, mora vedno nositi popolno obleko, a ne 
deloma službeno, deloma civilno obleko. 

Imetnik službene obleke mora obleko vedno držati 
v čistem, pravilnem in rednem stanju in uvaževati, da 
predstavlja javno stražo in državnega uslužbenca, katerih 
ugled mora visoko vzdrževati in čuvati. • . . 

Istotako morajo biti vedno v pravilnem stanju.tudi 
karabinka, gozdno kladivo in. lovski nož; šef urada to 
pogosteje, pregleduje in vpisuje izvid v službeno knjigo. 

Člen 15. 

Prepovedano je nositi službeno obleko, ki ne ustreza 
predpisom tega pravilnika. Istotako se ne smejo napra
viti nobene izpremembe v kroju, izdelavi in barvi obleke 
niti v znakih za označevanje čina. 

: Člen 16. -rX^x-h 

Ob odpustu iz službe ali upokojitvi obđrže službeno 
uniformo in lovski nož, morajo pa takoj izročiti službeno 
karabinko in gozdno kladivo nadrejenemu starešini, ki 
ju vodi v inventarju kot državno svojino. Ob smrti pre
vzame karabinko in kladivo pristojni starešina. 

. Upokojeni državni uslužbenci kakor tudi osebe, ki 
so začasno odstranjene od opravljanja dolžnosti, smejo 
nositi službeno obleko, toda brez orožja. 

" ' ' . . C l 6 n 1 7 - ' " • • ' • . '. " ' . ' 

Šefi gozdnih uprav, odnosno eresko'šumarski refe* 
renti morajo skrbeti za točno uporabljanje predpisov tega 
pravilnika kakor tudi nadzirati, da imajo podrejeni 
uslužbenci predpisno in - dobro- vzdrževano obleko na 
sebi. Ce opazijo kake nepravilnosti, jih morajo opomniti 
na predpisano dolžnost 

Inspekcijski uradniki morajo ob odhodih na 1адед 
paziti strogo na pravilnost in čistočo obleke podrejenega 
osebja kakor tudi na to, ali se drže Šefi gozdnih uprav, 
odnosno sresko-gozdni .referenti točno odredb tega pra-, 
vilnika. .'. ; 

Člen 18. 
Vse osebje, ki nosi službeno obleko, se mora' med 

seboj pozdravljati po vojaško. Po činu mlajši pozdravi 
p r v i . • ' • ' • - •••-.-
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••<•; ' Člen 19. • " 

Rèdi in svetinje se nosijo' na službeni obleki tako 
in ob onih prilikah, kakor jô to predpisano za civilne 
osebe 

Člen 20. 
Ce umre kdo v rodbini, smejo nositi rvsi uslužbenci 

v znamenje žalosti črn flor okoli levega rokava nad 
lenimi,-ali kadar se to odredi. 

Člen 21. 

Uslužbenec, ki se v službeni obleki nedostojno ob-
našfl-ali na javnem kraju napada {z besedami), se mora 
po veljavnih predpisih zakona o uradnikih vselej kazno
vati in v drug kraj premestiti. 

V. Nabava službene obleke. 
,Clen 22... ' : : 

. Šumarski, uslužbenci, ki morajo po I. delu tega pra
vilnika nositi službeno obleko,, dobivajo, od države pod
poro za nabavo te obleke. . ..' . 

Ta podpora jè dvojna in sicer: 
a) podpora za prvo nabavo službene obleke; 
b)" redna podpora za Vzdrževanje službene obleke. 
Podpora za prvo nabavo službene obleke znaša z a 

zvanicnike in služitelje po 1000 dinarjev. Za uradnike 
in uradniške pripravnike se določi ta podpora naknadno 
po razpoložljivih kreditih. ' 
•'"" Redna podpora za vzdrževanje sjuzbene'ob-leie znala 
za vse zvanicnike in služitelje po 200 dinarjev, na.leto. 
Uradniki ne dobivajo redne podpore za vzdrževanje sluŽV 
bene obleke, ampak jo morajo vzdrževati iz ..lastnih 
sredstev. 

Te podpore se izplačujejo iz rednih proračunskih 
kreditov v mejah razpoložljivih kreditov. 

Člen 23. 
Podpora za prvo nabavo službene obleke se izpla

čuje, po plačilnem seznamku za. prejem prvomesečne 
plače, in to samo enkrat za vselej. Pri ponovnem vstopu 
v službo nima noben r-1užbenec pravic© do te podpore. 

Redna podpora za vzdrževanje službene obleke se 
uplaćuje po plačilnem seznamku dne 1. oktobra vsakega 
•leta. Vsak uslužbenec sme prejeti na leto samo eno pod
poro, za službeno obleko. 

Ölen 24. 
Увак uslužbenec si mora po prejemu. podpore m 

prvo nabavo službene obleke nabaviti najkasneje v treh 
mesecih po prejemu podpore vsaj eno popolno obleko 
(išitasko, poletno, samo obleko brez, plailòa in pod.). V 
tem času vrši službo V dostojni civilni obleki s služ
benim znakom, omenjenim v členu 12. tega pravilnika, 
ki ga mora takoj nabaviti. 
, Redno letao podporo ža Vadrževanje elužbene ob

leke mora uporabiti uslužbenec samo za označeni namen, 
odnosno га nabavo nove obleke» Vsak prestopek; v tem 
pogleda ima za posledico dieciplinako. odgovornost. 

Člen 25. 
Vsak uslužbenec nabavi lahko službeno obleko, kjer 

hoče, je pa nadrejenemu starešini osebno odgovoren, 
da ustreza ta obleka vsem predpisom tega pravilnika. 

Gozdna direkcija, odnosno kraljevska banska uprava 
organizirata lahko v lastnem področju akcijo za skupno 
nabavo obleke vsega podrejenega osebja, ki bi se naj 
izplačevala dobavitelju iz vsote vseh zneskov, pripada
jočih kot podpora za prvo nabavo obleke in kot redna 
podpora za vzdrževanje, kakor tudi prispevkov, ki se 
sporazumno s prizadeiimi uslužbenci odmerijo na njih 
redne mesečne prejemke. Ta prispevek pa vendar ne 
sme biti na mesec višji od ICO dinarjev za uradnike in 
70 dinarjev za zvanicnike in služitelje. 

VI. Prehodne odredbe. 
Člen 26. 

Ker se nabava službene obleke ne da izvršiti isto
časno za vse uslužbence, se izvede ta posel postopno, 
in sicer tako, da se najprej izvrši uniformiranje zvanič-

; nikov in služiteljev, šele nato pa uniformiranje uradnikov 
in uradniških pripravnikov. 

V izvedbi tega občega načrta lahko odredi mini
strstvo za šume in rudnike,-da se v mejah razpoložljivih 
kreditov predhodno uniformira celokupno osebje ene 
kraljevske banske uprave ali ene gozdne direkcije, osebje 
drugih banskih uprav, odnosno drugih gozdnih direkcij 
pa Šele v prihodnji etapi. Vendar si smejo do tega časa 
vsi uslužbenci nabaviti službeno obleko iz lastnih sred
stev, toda brez pravice do katerekoli terjatve. 

Uslužbenci, ki so člani oficirske zadruge v Beogradu, 
lahkp nabavijo po centrali in mnogih njenih podružnicah 

; v drŽavi službeno obleko po veljavnih predpisih in pogo
jih za' nabavo obleke, ki veljajo za to zadrugo. 

Cl&n 27. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v >Službenih novinah«. 
V Beogradu, dne 16. januarja 1032. 

' . ' .' Minister za šume in rudnike 
' . . . dr. Stanki Šibenik s. r. 

314. 

Seznam 
vseh ratifikacij inpristopov k svetovni 
poštni konvenciji, sklenjeni v Londonu 
dne 28. junija 1929., izvršenih do konca 

leta 1931.* 

I. Svetovna poštna konvencija (glavna konvencija), 
sklenjena v Londona dne 28. junija 1929. 

Kanada, Holandska, Holandska Indija in holandsike 
kolonije v Ameriki, Norveška, Mand, Danska, Švedska, 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
10. februarja 1932., š t 31ДШ/92. 
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Zedinjene Ameriške države, posestva Zedinjenih Ameri
ških držav na Filipinskih otokih, Mehika, Švica, Para
gvaj, Tunis, Avstrija, Španija in španske kolonije, Saar
ska oblast, Finska, Vatikanska država, Maroko (bTez 
španskega pasu), Hedžas in Neid, Avstralija, Indija, 
Madžarska, Sovjetska republika, Estonska, Siam, ., Lu* 
ksemburg, Novi Zéland in Zapadna Samoa, Belgija in 
Belgijski Kongo, Italija in italijanske kolonije. Kitaj
ska, Nemčija, Južno-afriška unija in mandati v južno-
zapadni Afriki (vse ratifikacije predložene do konca 
oktol:ra 1930.). 

Jugoslavija ratificirala 31. oktobra 1930., Japonska, 
Hozen in ostala Japonska posestva dne 14.. novembra 
1930., Rumunija dne 21. novembra 1930., kraljevina Vel. 
Britanije in Severna Irska dne 3. decembra 1930., Irak 
dne 20. januarja 1931.,. Egipet dne 27. januarja 1931., 
Perzija dne 11. februarja 1931., Kolumbija dne 19. marca 
1931., Kostarika dne 27. marca 1931., Etijopska dne 26. 
maja 1931., Češkoslovaška dne 25. junija 1931., Salva
dor dne 8. junija 1931., Portugalska, portugalske kolo
nije v Afriki, Aziji in Oceaniji dne 17. julija 1931., Bra
zilija dne 21. julija 1931., Letonska dne 11. avgusta 1931., 
Kuba dne 21. septembra 1931., Gdansk dne 27. novem
bra 1931., Mairoko (španski pas) dne 14. decembra' 1931;, 
teritorij Tonge dne 23. septembra 1931. 

II. Aranžman glede vrednostnih pisem in škatel,1 

sklenjen v Londonu dne 28. junija. 1929.'• 
Holandska, Holandska Indija in holandske kolonije, 

y Ameriki, Norveška, Island, Danska, Švedska, Švica, 
Paragvaj, Tunis, Avstrija, Špans-ka in španske kolonije, 
Saarska oblast, Finska, Vatikanska država, Maroko (brez 
španskega pasu), Hedžas in Neid, Indi ja, Madžarska, I 
Sovjetska republika, Estonska, Siam, Luksemburg, Novi; 
Zeland in Zapadna Samoa, Belgija in Belgijski Kongo, 
Italija in italijanske kolonije, Kitajska, Nemčija (vse 
ratifikacije predložene do konca oktobra 1930.). 

Jugoslavija ratificirala dne 31. oktobra 1930., Japon-
• ska, Hozen in ostala Japonska posestva dne .14. novem
bra 1930., Rumunija dne 21. novembra 1930., kraljevina 
V. Britanije in Severna Irska dne 30. decembra 1930., 
Egipet dne 27. januarja 1931., Perzija dne 11. februarja1 

1931., Kolumbija dnje 19. marca 1931«, Etijopska dne 26» 
maja 1931., Češkoslovaška dne 25. junija 1931., Portugal
ska, portugalske kolonije v Afriki, Aziji in Oceaniji dne 
17. julija 1931., Brazilija due 21. julija 1931., Letonska 
dne 11. avgusta 1931., Gdansk dne.27. novembra 19,31., 
Maroko (španski pas) dne 14. decembra 1931., teritorij 
Tonge dne 23. decembra 1931. 

Ш . Aranžman o poštnih paketih, sklenjen v Londonu 
dne 28. julija 1929. V - p , , 

Holandska, Holandska Indija in holandske kolonije v 
Ameriki, Norveška, Island, Danska, Švedska, Švica, Ти-
nis, Avstrija, Španija in Španske,kolonije, Saarska oblasti' 
Finska, Vatikanska država, Paragvaj, Maroko, (brez špan
skega pasu), Hedžas in Neid, Indija, Madžarska, Eston
ska, Siam, Luksemburg, Belgija in Belgijski Kongo,, 
Italija in italijanske kolonije, Kitajska, Nemčija (vse 
ratifikacije predložene do konca oktobra 193Ò.). 

Jugoslavija ratificirala dne 31. oktobra Д93<).,.. Japon-
eka, Hozen in drugi japonska posestva dne 14.' novem
bra 1930., Rumunija dne 21. novembra 1980., Egipet dne 
27. januarja; 1931., Perzija dne' i l . februa»ja-1031., Ko
lumbija dne 19. marca 1931., Kostarika duel 27, дкк<&; 

1931., Etijopska dne 26. maja. 1931., Češkoslovaška dne 
25. junija 1931., Salvador, dne 8. julija 1931., Portugal
ska, portugalske kolonije v Afriki, Aziji in Oceaniji dne 
17. julija 1931., Brazilija dne 21. julija 1931., Letonska 

: dne 11. avgusta 1931., Gdansk dne 27. novembra 1931., 
Maroko (španski pas) dne 14. decembra 1931. 

IV. Aranžman o poštnih nakaznicah; sklenjen v 
Londonu dne 28. julija 1929. > 

Holandska, Holandska Indija in holandske kolonije v 
Ameriki, Norveška, Island, Danska, Švedska, Švica, Bel-
gija, Tunis, Avstrija, Španija in španske kolonije, Saarska 
oblast, Finska, Vatikanska država, Maroko (brez špan
skega pasu), Hedžas in Neid, Paragvaj, Madžarska, Eston
ska, Siam,' Luksemburg; Italija in italijanske'kolonije, 
Kitajska, Nemčija; (vse ratifikacije predložene do konoa 
oktobra 1930.). ••'• ;••''' ;.••••.••••-.>;.;.•' 

Jugoslavija ratificirala dne 31. oktobra 1930., Japon
ska, Hozen in druga japonska posestva dne 14. novem
bra 1930., Rumunija dne 21..novembra 1930., fEgipet dne 
27. januarja 1931., Perzija dne 11. februarja 1931., Ko
lumbija dne 19. marca 1931., Etijopska dne 26. maja 1931., 
Češkoslovaška, dne .25.-junija- 1931., Portugalska,. portu
galske kolonije v .Afriki, Aziji in Oceaniji dne, 17. ju
lija 1931., Letonska/drie 11. avgusta 1931., Gdansk une 

.27. novembra 1931., Maroko (španski pas) dne 14. de
cembra 1931. 

••••' . ' . : • - . •• : < l ; : \ : " •. • ; 

V. Aranžman o poštnih plačilnih nalogih, sklenjen v 
Londonu dne 28. junija 1929. 

, Holandska, Holandska.Indija in holandske kolonije v-
Ameriki, Norveška, Island, Danska,.Švedska, Švica, Bel-: 
gija, Tunis, Avstrija, Španija in španske kolonije,; S,aarska 

'oblast, Finska, Vatikanska država, Maroko (brez špan
skega pasu), Hedžas,in Neid, Paragvaj, Madžarska, Estone 
ska, Siam, Luksemburg,: Italija in italijanske kolonije, 
Nemčija (vse ratifikacije predložene do konca okto
bra 1930.). ! . ^ a -

Jugoslavija ratificirala dne 31. oktobra 1930., RumàT> 
nija dnè 21. novembra 1930., ïfëippt dne 27. januarja 

,1931., Etijopska dne 26. majtf 1931.',''Češkoslovaška dne 
•25. junija 1931., • Portugalska, portugaleke kolonije v 
Afriki, Aziji in Oceaniji .'dhôT-17. julija 1931., Letonska 
dne 11. avgusta 1931. . .. ; . 

VI. Aranžman;glede poštne službe in prenosa'(pošt-
nih^virmànov5', sklenjen1 v Londonu dne 28. junj 1929. 

Holandska; Danska, Švedska, Švica, Belgija, Avstri
ja,; Tunis,' 'Paragvaj,' •Španija iti španske kolonije}' Saarska 
oblast, VatiKanlka aržava; Maroko (brez Španskega pasti), 
Hedžas in Neid, -Madžarska, Estonska, Luxemburg, Ita
lija in italijanske kolonije, Nemčija (Vse ratifikacije- pred- i 
ložene do konca oktobra 1930.). 

Jugoslavija ratificirala dne, ;81.. oktobra 1930., Japon
ska, Hozen in druga japonska posestva dne 14. .novem
bra 1930., Etijopska. dne\ 26Ì inaia i'Ô3Ï., ĆeŠkoiiov'aška 
die 25. jtthija fÖßi., .РоЉ^еаШ in rjqi^ga|stó''k.ol^; 
r^jë ^ Afriki,(Až.fji là OcèâpJijÎ dné ÌV.'.Junija1 l é s i ; 
Letonđka dne i l . avgitèta ï$9>%, Gdanak/'̂ iheržf. novem
bra/ 193W 'Maro'tójV^A'ka .'oblast) ; ,đhe' Ï4.'"đecern-. 
bra töSl; " ; ' -:-!'-':-; "' ' r "•• h-': ;" """•• - r ' r ' ' ; ' ' 

V U Aranžman glede ДагоСђе na Uste in časopise, 
..,-. sklenjen v Londonu dne 28.: junija 19â9. »•;•»'> 

tìolaridskà;"lSorveska*'D'ati8kàv Švedska, Švica; Bel-»0 

^Цвјј • Tuflisj Avstrija, Pâaigvaјг Šgariiija'; ТЧрШкв 'kolo^' 

\ t m 
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nije, Saarska oblast, Finska, Vatikanska država, Maroko 
(brez španskega pasu), Hedžas iri Neid, Madžarska, 
Estonska^ Siam, Luksemburg, Italija in italijanske kolo
nije, Nemčija (vse ratifikacije predložene do konca okto
bra 1930.). 

Jugoslavija ratificirala dne 31. oktobra 1930., Rumu-
nija dne 21. novembra 1930., Egipet dne' 27. januarja 
1931., Kolumbija dne 19. marca-1931., Etijopska dne 26. 
maja 1931., Češkoslovaška dne 25.,. juni ja 1931., Portu
galska, portugalske kolonije, v Afriki, Aziji in; Oceaniji 
dne 17. julija 1931., Letoneka dne il . .avgusta 1931., 
Gdansk dne 27. novembra. 1931>; Магрко (španska obr 
last) dne 14. decembra 1931. • ;;,ч; . : . : , . 

VIII. Države, ki so ratificirale vse.poštne коптед ci je, 
sklenjene v Londonu dne 28. junija 1929. 

Holàndska dne 3. junija 1930., Danska"dne 6. inarca 
1930;, Švedska dne 12; marca' 1-930;,: Švica dne 2'j. aprila 
1930., Tunis dne 2. junija 1930.;. Avstrija dne 13. junija 
1930., Španija in španske kolonije dne 16. junija 1930., 
Saarska oblast dne 17. junija 1930., Vatikanska država 
dne 26. junija 1930., Maroko (brez španske oblasti) dnè 
4. julija' 1930., Hedžas. in Neid dne 7. julija 1930., Mad
žarska dne 17. julija 19àÒ., Estonska dne 23. julija 1930., 
Luksemburg dne 6. avgusta. 1930., Italija in italijanske 
kolonije dne ÌÒ. septembra 1930.,; Nemčija dne 21. okto
bra 1930., Jugoslavija dne 31, oktobra .1930., Etijopska 
dflig, 26. maja 1931.; Češkoslovaška dne 25.junija 1931., 
Portugalska, portugalske kolonije'v Airiki, Aziji in Oce
aniji dne 17. julija 1931., Letonska dne Ü. avgusta 1931., 
Gdansk dne 27. novembra 1931., Maroko (španska ob
last) dne 14. decembra 193l! 

Iz, ministrstva, za zunanje J>o&Iej P^y^JvvJ.65/1932v 

315. 

Iftatìfikacija ; 
konvencije o nezaposlenosti po 

HolandskL* 
; » , • ' . . ; 
Tajništvo Društva'narodov obvešča z okrožnico S. L. 

31 1932. V. z dne 19. februarja 1932., da je poslanik 
Holandske. v Bernu deponiral ratifikacijski instrument 
stoje vlade za konvencijo o nezaposlenosti, usvojeno na 
mednarodni konferenci deli* v>. <prvi sësiji, sklenjeno v 
Wasningtonu dne 20. oktobra ao'29. novembra 1919. 
v^cSHadno s členom 406,j XI1L delä yersaiüeske; po-
gqdbe je ta ratifikacija- registrirana -pri tajništvu Dru
štva narodov dne;e^ebrüarjaiÌ932;,,.-:-/•. !: :\м i..' 

1 Besedilo ratifikacije.je^izroče.ncK mednarqdnemiji bi
roju dela zaradi objave V »Službenem poročilu«;.. , 
^ Т ' Т # nöttfiktbijä' je'ÜCiiijenr^';'sogltóaóa|i.'s .Členotn, 7. 
rečene konvencije. ^ . • :;.. ' '"" ';', "', / 

Iz pisarne m l ^ f e i | a f t i a % 
One 27. februarja l j ^ ^ f . Ш ( Г J ^ ^ £ J'/ 

.•r'r 
W ' i 

tïàt?! fcSlužb%ne • .novine kraljevine ч JugestevijeiE; B'ÌUnto 
12. marèa 1982-1 St« б8/ХХИ^57/:^ 

316. 

Ratifikacija Kube 
zapisnika o statutu stalnega med

narodnega sodišča.* 
Ministrstvo zunanjih poslov je obveščeno po tajni

štvu Društva, narodov z okrožnico S. L. 33 1932. V., da 
ga je obvestila vlada republike Kube z brzojavko z dne 
5. februarja 1932. o svojem sklepu, da umakne pridržke, 
ki jih je bila napravila v svojem ratifikacijskem instru
mentu k zapisniku o reviziji statuta stalnega mednarod
nega sodišča, podpisanega dne 14. septembra 1929. 

Iz pisarne ministrstva za zunanje posle v Beogradu, 
dne 27. februarja 1932. ;Pov. br. 3200. ' 

317. 

Odstop republike Kube 
od pridržka, storjenega ob ratifikaciji 
zapisnika o stalnem mednarodnem 

1 • V V >fe*l-

sodišču.** 
: Ministrstvo za zunanje posle je bilo obveščeno z 

okrožnico Društva narodov S. I. št. 33 z dne 17. febru
arja 1932., da je vlada republike Kube s svojo brzojavko 
z dne 5. februarja 1932. odstopila od pridržka, ki ga je 
napravila ob ratifikaciji zapisnika o reviziji statuta stal
nega mednarodnega sodišča, podpisanega v Ženevi dne 

! .}%вер;{етога>1£2$. •*- рг-сдааз, qbja.yljenega(v »^užtoenili 
; uovinahjc z dne, 10; • septembra 1930*, št. 206-LXXJI. 

Iz ministrstva za zunanje posle; Pòv. br. 3200. 

Banove uredbe. 
318. 

Objave banske uprave 
o pobiranju obpinskih trošarin 

v leta .1932.-,;-
; II. No. 3822/1. 

Objava. 
Občina Dankovci, v srezu Murska: Sobota, bo pobirala 

; od .dneva, razglasitve v >Službenem listu< v letu 1932. 
! naslednje cibcinskè trošarine: '' " ^ 
j a) od 100 1 vina Din 70*—, 
: b)'od 100 1 vinskega mošta Din 7Cr—. 

j Kraljevska banska,uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
: dne 6. aprila Ì932. 

'**;>Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
! 12PÄiärcä 1932., št. 68/XXII/166i ' v ; 

** »Službene novine kraljevine Jugoslavije* z dne 
' 18j marca 1982.» šts бЗДXV^4% 
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II. No. 5615/3. 
Objava. 

Občina Genterovci, v srezu Dol. Lendava, bo po
birala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 30-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 30'—, 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v LJubljani, 
dne 2. aprila 1932. 

II. No. 1198Д. 
Objava. 

Občina Grajska vas, v srezu celjskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—, 
c) od 100 1 piva Din 30*—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6*—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 25'—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 10*—, 
f) od goveda pod 1 letom Din 5'—, 
g) od prašičev Din 5*—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 10p—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 8. aprila 1932. 

IL 1665/L 
Objava. 

Občina Ješenca, v srezu Maribor d. br., bo pobirala 
od dneva razglasitve v >SIužbenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, ' 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 5. aprila 1932̂ . 

IL No. 28976/1. 
Objava. 

Občina Koprivnica, v srezu Šmarju pri Jelšah, DO 
pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 
1932. naslednje'občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 5. aprila 1932. 

II. No. 5500/1. 
Objava. 

Občina Ločič, v srezu ptujskem, bo pobirala od dn»*a 
razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od K» 1 ivina Dia ÖBr—. . 

30. kos. 

. b) od hl stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Dih 7*—, •, ' 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 8. aprila 1932. 

II. No. 7730/1. 

Objava. 
Občina Mielinje, v srezu slovenjgraškem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 l vina Din 80—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 80-—, 
c) od 100 1 piva Din 50—, v 
б) od hI stopnje alkohola špirita, zganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8-—. . 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 9. aprila 1932. 

II. No. 3149/1. 

Objava. 
občina MošČarici, v erezu murskosoboškem, bo po

birala od dneva razglasitve v >Službenem listu« y lètu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 I vina Din 100-—, '•'•••••• .UfA 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—-, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, Žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5"—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 5. aprila U.93? 

II. No. 4377/1. 

Objava. 
Občina Motovilci, v> ereiu, msurskosoboškera, bo po

birala od dneva razglasitve v >Služb6nem listu« v letu 
1932. naslednjo občinsko trošarino: 

od 100 1 vina Din 75-—.. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani: 

dne 5. aprila 1932. •• • •• 

II. No. И85Л. 

Objava. 
ObčUna Ogljenšak, v srezu mariborskem desni breg, 

bo pobirala od dneva razglasitve v >Službehem listu* 
v letu 1932. naslednje občinske* trošarine: .< 

a) od 100 1 vina Din 100—, ' 
b) od hI stopnje alkohola • špirita, žganja, Ukerja2 

ruma lm konjaka Din 5*—J '-' '""/}' ; ' 
c) od 100 1 sadnega mošta Din 10—t ' 
č) od goveda! nad 1 letoiü Din 20—j"7 

d) od goveda pod 1 letom THn 10—г 
e) od pxa&cev Din 10— v , 
t) od drobnice Din 6—. 

Kwdjereka bttteka uprava Dravske banovine -T Ljubljani, 
dne 8L attua 2ftt& 

i 
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II. No. 5300/1. 
Objava. 

Občina Ošelj, v srezu mariborskem desni breg, bo 
pobirala cd dneva razglasitve v »Službenem, listu« v letu 
1932. naslednjo občinsko trošarino: 

Od 100 1 vina Din 100-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovino v Ljubljani, 

dne 6. aprila 1932. 

II. No. 2006/2. 
Objava. 

Občina Otiški vrh, v srezu slovenjgraškem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100-1 vina Din 50"—, , . 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 300 1 piva Din 30-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,, likerja, 

ruma in konjaka Din 6*—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 20-—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 20-—, 
î) od .prašičev Din 10*—, 
g) od drobnice Din 5*—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 6. aprila 1932. 

II. No. 127/1. 
Objava. 

Občina Petrovce, v srezü celjskem, bo pobarala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 80-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 80-—, 
c) od 100 1 piva Din 30-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8*—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din Ì0-—,. 
e) od goveda nad 1 letom Din 25'—, 
f) od goveda pod 1 ; letom. D in lo*—, , 
g) od prašičev Din lo'—, 
h) od drobnice Din 5#—, 
i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20"—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 9. aprila 1932. 

IL.No. 7440/L 
Objava. 

Občina Pobrežje, v srezu ptujskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 6Ö-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6*—* 
Kraljevslia bamska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

.,. dne 8, atrija 1932, 

II. No. 4241/2. 
Objava. 

- Občina Ritoznoj, v srezu mariborskem desni breg, bo 
pobirala cd dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednjo občinsko trošarino: 

od 100 1 vina Din 50-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
'dne 6. aprila 1932. 

il. No. 6066/1. 
Objava. 

Občina Selnica ob Muri, v srezu Maribor, levi breg, 
bo pobirala od. dneva razglasitve v »Službenem listu« 
v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 7. aprila 1932. 

II. No. 3657/2. 
Objava. 

Občina Štanjevci, v srezu murskosoboškem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
. »dne. 5. aprila 1932; 

II. No. 28947/1. 
Objava. 

Občina Studenec, v srezu krškem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932.. na
slednje občinske trošarine: 

. a) od 100 1. vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—, 
c) od 100 1 piva Din 100'—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10*—, 
d) od goveda nad -i letom Din 10-—, , « 
e) od goveda pod 1 letom.Din 10-—, 
f) od prašičev Din 10*—, 
g) od drobnice Din 5*—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 50-—. 

Kraljevska bariska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dnè 9. aprila 1932. 

II. No. 5997/1. 

Objava, 

Občina Sv. Jurij ob P e s u ^ • srezu mariborskem 
levi breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem 
listu-« v letu 1982;, iiaslednje^bčinske troearme: 

' a) od 100 1 vina Din 70*—, 
b) od lûû I доакед шШл Dm 7Û--j 
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e) od 100 1 Piva Din 70*—, 
č) od hl stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 30*—> 
B) od goveda pod 1 letom Din 20*—, 
i) od prašičev Din 10*—. 

Kraljevska banska'uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 8. aprila 1932. 

II. No. 5996/1. 
Objava. 

Občina Sv. Jurij v Slov. Goricah, v srezu maribor
skem levi breg, bo pobirala od dneva razglasitve v 
>Službenem listu« v letu 1932. naslednje občinske tro
šarine: 

a) od 100 1 vina Din 50'—, 
, b) od 100 1 vinskega mošta Din 25*—, 

c) od 100 1 piva Din 20*—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—, 
d) Od goveda had 1 letom Din 8*—, 

' e) od goveda pod 1 letom Din 8*—, 
f) od prašičev Din 8*—, 
g) od drobnice Din 6*—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa veeh vrat Din 15*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine r Ljubljani, 
dne 6. aprila 1932. 

II. No. 5297/1. 
Objava* 

Občina Šmartno na Pohorju, v erezu mariborskem 
desni breg, bo pobirala od dneva razglasitve v služ
benem listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

ai od 100 1 vina Din 10fr—2 

b) od 100 1 vinskega mošta Din 100'—, 
c) od 100 1 piva Din 30-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma-in konjaka Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Drav9ke banovine v Ljubljani, 
dne 5. aprila 1932. 

II. No. 2983/2. 
Objava. 

Občina Tezno, v sreiu marborskem desni breg, bo 
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listuc v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

à) od 100 1 vina Din 130-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta-Din 130-—, 
c) od 100.1 piva Din 20-—, :' : 

č) od hI stopnje alkohola Špirita,. žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din 10:—, 

d) od goveda nad 1 letom bin 28*—, 
e) o"d goveda pod 1 letom Din; 15'—, 
f) od prašičev Din .15*—, -, 
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst D'in 20*—. 

Kraljevska banska uprava. Dravsko banovine v Ljubljani, 
dne 6. aprila.'1932. > •:•.;. ... • 

II. No. 119/1. 
Objava. 

Občina Zg. Hoče, v srezu Maribor desni breg, bo 
pobirala od dneva razglasitve v -»Službenem listu« v; le^u 
1932. naslednje občinske.,trošarine: 

a) od 100 1 vina Dm 80*—; ' 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 80*—. ; , 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine T; Ljubljani, 
dne 5. aprila 1932.-. •'•'• '>'• ' 

./i • ' : ' ' ':••• f i 
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J U G O S L A V I J A 
*'ij*: 

SLUŽBENI LIST 
K RALJEVS EE ВАаШ&Е U PR AVE DR AVS EE BANOVI N E 

31. kos. V LJUBLJANI, dne 20. aprila 1932. Letnik Ш. 
V S B B I N A : 

319. Zakon o srednjih trgovinskih Šolah. ' 
320. Uredba o velikosti nagrade dnevniCarjem v resortu mini-

' strštva za notranje posle. 
321. Naredba o odmeri doklad za javne borze dela. 

.322; Pravilnik o dolžnostih in-pravicah stalne'higienske1 komi
sije pri osrednjem higienskem zavodu v Beogradu. 

323. Izprememba pravilnika bratoveke skladnice. 
324. Norme za obtežbe pri graditeljstvu. 
326. Razglas banske uprave o ukinjenem okrožnem inspektoratu 

v Mariboru. • -.-.••'• 
326. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošafin v 

letu 1Ô32. . ' : . 

ta kraljevce ЛаШ# 

m ,< : < •• • • ••'.;•-' 

•. •• A L E K S A ^ D ^ R I , . . ,/, \:r , :<. _ 
pp milosti božji in narodni >? l̂ji fcraft ^а^ША%^ 
objavljam© vsem in^vsakomur,-da1età'-'•'} :;^ "'''^jpàK'V*?. 

narodna skupščina kraljevine Jugoslavije, 
sklicana za dan. 7.'deoeœil>ra 1933/. na izredno zasedanje 
z ̂ ukazom z dne 28. septembra» l@3i., v svoji IX. redni 
etefeko jo je imela* dne 17. fefeiuarja '1982. v Beogradu, in 

senat lq;a^ey|ne Jugoslavije, 
sklican za dan 11. januarja 1982.: na izredno zasedanje 
z ukazom z dine 28. aovešribfa 1Ö31., v svoji X. redni seji, 
ki jo je imel dne 26i februarja1 1982.'v Beogradu* sklenila 
in da sino Ш pofodiiiin proglaša©!» 

zakon 
o srednjih trsrovîiiéKîh Šolah,* 

ki se glasi: r:,tvA\* 

Obče odredbe. 
- V : . л - - • . . • . = - i r . : . . . : - , . e . i : •':•••.•: - ' • • - / 

Srednje tigovainsfee б^ЈЈпедј^паЈодај-лИвИ «ženeem 
ФноШ; izobrazbi v: duhu ji^osliovanskôga-.nar-odnega in 

: eddaietva. teoffetiÇQO' to ргаисШпо strokofciio ш 
za; ^оздкшииап&^"*>;' '-siг..,.-..•-.: - 4 r i - ^ - . - ч , - : ; . - . • ?>•.,•'•••.-. 

26. иагса ДО»%№ 
^ Ш ž Ђ e n e i ì Ш n e ^ a ^ ü | , 'àùgûèlâguac. e ° Ä -

• •: § 2 . • • : : • . • ' • . • • • • • 

Srednje trgovinske šole..so pod vrhovaikp nadzor
stvom ministrstva • za trgovino in industrijo Ш pod ne* 
posrednim nadzorstvom bainfu. . , , . ' • 

•••• , , '•• , . § 3 . v . - -

Srednje trgovinske Sole so:. .. 
1. trgovinske akademije in 
2. dvorazredne trgovinske šole/ 

.,..,.,,^^viogk^;,akadeiidje..1CQ. pojpolge,, dreprj^redgje jjfgo? 
; vinske Ше' pa; ј&^оро1ае'мг^^ 

Trgovinske,' .akademije ,z zaključnim- izpitom imajo 
veljavo popolne srednje šole (gimnazije,. realke, .reajlne 
gimnazije) z višjim tečajnim izpitom..,. ....-• ,.-. ,.'. 

Učenoi, ki so dovršili trgovinsko,akademijo dn opra
vili zaključni izpit, smejo nadaljevati šolanje na .visokih 

. ekohomsko-komeTaiailniib..ali, drugih-visokiia trgovinskih 
šolah. .',' ' . ' • • . . . . . . ' • . ,,' 
.-' ^ ; ! ; ' , , ' v . . / : . : . -§.в.. v . .;..'./ " | 

Dvorazredne trgovinske iòle imajo veljavo šestin *az-' 
redov srednje Šoje (gimnazijo, realke, réataé.gimìnazije). 

Učenci, ki so dovršili, »to šolo in opravili zaključni iž* 
pit, smejo prestopiti v tretgi razred-trgovinslah^ikademij,' 
če opravijo dopolnilni izpit. ":• -•• 

Pravila*:;©•'dopolnilnem 'izpitu' predpiše miinister za 
trgovino: in:industrijo po zaslišanju evetsi tt& etrokovtiš 
p a l l k . ; ' : - • . •. '»' •• ; '.r. ;. • [;<}.::•• .:.л> •.. i. 

\: < •:••:.:>:••.: '•: . ЏбА . v - - : - : ! a - i . . v . ... ; i - , 

Srednje trgovinske šole so lahko: državne, samo
upravne in vzdrževane po gospodarskih когрогасајађ. 

•'.-:•• in-».-; •;•,.:.!., - •: § 7 . . . I : - . ) : : ; -Me -l -...>?: ./)••' 

'Sfednje trgovinske1šoj© so'Tiaîiko к о Т , žeiiš&euW' 

>»j' '•-,••',' • > . . . - ; - - v , : ' • - ; § • 8 , ' ••" , ; ? ^ ' ' •'• -'• ' i : - : - -••?•.•• v: '^:' 

.,> Osnavjfanle.in. u ^ ^ 
акш sol s*e viršij s kraljevim пЦпалјгл ЛА. ipr^HW fliwiarfay 
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Na ukinjeni srednji trgovinski šoli se ukinjajo raz-
, t. tl£di postopno. 

Ć l ' i . 4 - "* Po .pokazani potrebi in po zaslišanju sveta za stro
kovni pouk se sme pretvoriti trgovinska akademija v dvo-
razredno trgovinsko šolo, dvorazredna trgovinska šola pa 
v trgovinsko akademijo. 

Ostale srednje trgovinske šole se otvarjajo, pretvar
jajo, in ukinjajo z odločbo ministra za trgovino M indu
strijo. • 

;. § 9 . 
Trgovinska akademija sme imeti največ 12, trgovin

ska Sola pa največ'8 oddelkov z najvišjim številom učen
cev po određibah tega zakona! '. ' " 

§ 10. 
" Za vsako srednjo trgovinsko šolo mora. obstajati po
sebno šolsko poslopje, ki mora imeti razen potrebnega 
števila učilnic tudi zadostno število prostorov za kontor-
ske vaje, kemijski laboratorij, predavalnico za tehnolo
gijo poznavanja blaga, knjižnico, šolske zbirke, kakor tudi 
potrebno število sob za pisarne in stanovanje za služitelja.* 

' ' . . ' • ' - " Z § 1 1 - ' '"••. " ' 
Poslopja za srednje trgovinske šole morajo ustrezati 

vsem higienskim zahtevam in šolskim potrebam; imeti 
morajo prostore za kopanje in. za šolsko polikliniko, če 
nd v kraju obče šolske poliklinike. 

' Poslopja za srednje trgovinske šole se smejo pričeti 
zidati samo po odobritvi ministra za trgovino in indu
strijo ali banske uprave v sporazumu z ministrom za so-
eialno politiko in narodno zdravje in po dokončni odo
britvi načrtov po pristojnih tehniških organih. 

Odredbe tega zakona o šolskih poslopjih, notranji 
% ureditvi šol, o učilih, laboratorijih, knjižnicah in dijaških 

ustanovah veljajo tüdi za šole, ki jih vzdržujejo samo
upravna telesa ali gospodarske korporacije. 

§ 12. 
Zemljišče za poslopje državne srednje trgovinske 

Šole je dolžina dati občina. 
Če občina potrebnega zemljišča nima, ga sme od

kupiti po zakonu o razlaščanju. 
Stroške za zidanje, prezidavo, vzdrževanje takih po

slopij kakor tudi stroške za kurjavOj razsvetljavo in vodo 
trpi banovina; na področju uprave mesta Beograda trpi 
te stroške, razen stroškov za vzdrževanje poslopja, država. 
Stroške za vzdrževanje poslopij na področju uprave me
sta Beograda trpi občina, na katere področju dotična šola 
stoji. v 

Redna popravila se morajo izvršiti med velikimi šol
skimi počitnicami 

Podrobnejše odredbe o poslopjih za srednje trgovin
ske šole predpisuje minister za trgovino in industrijo. 

Po odredbah o zidanju poslopij se sme postopati, ko 
se dobi potrebni kredit in odobritev pristojnih organov. 

: - • " . . . ' • ' ' . § i 3 - " • . ; 

Samoupravnim telesom in gospodarskim korporaci-
jam sme dovoliti minister, da otvore srednje trgovinske 
šole in jih ob svojem strošku vzdržujejo. 

Sole samoupravnih teles imajo pravico javnosti, šo
lam gospodarskih korporacij pa sme minister za trgovino 
in industrijo dati pravico javnosti 

Take Šole imajo naziv samoupravnih teles ali go-
agódJuskih koigoraeij^i |Ö^wd^j|e|u. ~ 

§14. 
Minister za trgovino in industrijo sme dopustiti, da se 

pri poedinih srednjih trgovinskih šolah otvorijo internati 
Vzdrževanje in'vodttev internatov ne sme obreme-

njati državnega proračuna.. 
Internat mora imeti svoja pravila, ki jih odobri mi

nistrstvo za trgovino in industrijo. 
' . V . '''• •'.. " & , - • • " • 

L &l. DEL, T. .>u 

Pout. 
§ 16. 

Učenje na trgovinskih akademijah traja 4 leta, na 
dvorazrednih trgovinskih šolah pa 2 leti. ' 

• " " ' § 16. 
Minister za trgovino in industrijo predpisuje po 

zaslišanju sveta za strokovni pouk obči načrt, učni pro-, 
gram in metodična navodila za poedine predmete, pri 
čemer skrbi za to, da se pouk na poedinih šolah prilagodi 
gospodarskim razmeram kraja, kjer je šola. 

Šolam, ki jih vzdržujejo samoupravna telesa ali go
spodarske korporacije, sme dovoliti minister za trgo
vino in industrijo po zaslišanju sveta za strokovni pouk 
delne odstopke od načrta in programa državnih srednjih 
trgovinskih^ Sol, |oda samoitako^.^a se stopnja izobraže
vanja s tein né zniža. * ' ' ' ;.' 

§ 17. 
Na srednjih trgovinskih šolah se smejo uporabljati 

samo oni učbeniki, ki jih odobri minister za trgovino in 
industrijo po zaslišanju sveta za ' strokovni pouk. 

•••J:-'. ; § . ! & : • ' 

Izleti v kraju zaradi ogleda kulturnih naprav in 
gospodarskih in industrijskih podjetij v času, ko ni šole, 
ali med šolskim časom z direktorjevo odobritvijo so ob
vezni za vsê  učence. 

Potovanje v državi . in , v • inozemstvo med šolskim 
letom se delajo po imovinskem stanju učencev in stanju 
sklada za podpiranje in napredovanje učencev srednjih 
trgovinskih šol. . 

Potovanja v'državi We deiajo' po/odobritvi ministrstva 
za trgovino in industrijo, v inozemstvo pa Si odobritvijo 
ministra za trgovino in industrijo. 

Povračilo potnih stroškov učiteljem, ki spremljajo 
izlet zunaj kraja, v .katerem je šola, odreja minister za 
trgovino in industrijo s pravilnikom. 

/ io ЛЈ>;---

Učenci 
Šolsko'îeto. 

.••;<;•*№-^b'--

Na srednjih trgovinskih Šolah se prične šolsko leto 
z vpisovanjem učencev dne' 1. septembra in traja do všte
tega dne 31; avgusta prihodnjega leta. 

Vpisovanje se vrši dne 1., 2. in 3. septembra.'Pouk 
se prične dne 6. 'eoptembra in se končuje: za učence 

. četrtega razreda trgovinske akademije dne 31; majav titf 
vse ostale, učence trgovinskih akademij in trgovinskih 
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Letni uspeh se priobčuje svečano na Vidov ään, dne! 
28. junija; tedaj se izdajo-učencem tudi letna izpričevala.' 

Velike šolske počitnice- trajajo od dne 29. junija 
do vštetega dne 23. avgusta. 

Od-dne 24. avgusta do vštetega dne 1. septembra se' 
vrše razredni, dopolnilni in popravni izpiti. 

Natančnejše odredbe o praznikih in narodnih sveča
nostih predpisuje minister za trgovino in industrijo. 

; Med šolskim letom sme dati direktor srednje trgo
vinske šole po svoji izprevidnosti trikrat po en pouka 
prosti dan. •'. 

§20. 
Na srednjih trgovinskih šolah se deli šolsko leto na ' 

dve polletji: prvo polletje od •prfčetka šolskega leta do : 

dne 22. decembra in drugo polletje od dne 23. decembra 
do zvršetka predavanj. 1 

§21. - ,4 , ' i ; i ' 

Po zvršetku drugega polletja mora objaviti uprava . 
srednje, trgovinske šole tiskano letno šolsko, poročilo p o ' 
navodilih, ki (jih predpisuje minister za trgovino m Jndu- / 
strijo. • " ' 

i 
• , • Vpisovanje. 

•• • § 2 2 - ' 

••:.•' V prvi razred trgovinskih srednjih šol,se. sprejemajo 
učenci, ki so dovršili štiri razrede srednje šole ; (gimna
zije, realke ali realne gimnazije) z nižjim tečajnim izpi
tom ali štiri razrede meščanske šole z zaključnim iz
pitom in nimajo več nego 17 let;- • ';]••' 

Učenci, ki so dovršili štiri razrede srednje- ali'njej 
podobne šole v inozemstvu, se smejo vpisati, če opravijo 
dopolnilni izpit iz predmetov, katerih se niso učili ali 
katerih so se učili v manjšem obsegu,'pò direktorjevem, 
predlogu in po odobritvi ministrstva za 'frgovinö' in " in 
dustrijo ali banske uprave. """' ','.':L.V«..••,••..,'!.''' 

Učenci, ki so izgubili'pravico do rednega šolanja-na 
srednji šoli, se ne morejo vpisati v srednjo trgovinsko 
Šolo kot redni učenci. 

§ 2 3 . 
Učenci, ki imajo ob vpisovanju več ko 17, toda manj' 

nego 19 let, se smejo vpisati na področju mesta Beograda 
samo po odobritvi ministrstva za trgovino in industrijo, 
v banovinah pa samo po odobritvi banske uprave. 

§24. . ../-,; ." 
Pri vpisovanju učencev v srednje trgovinske šole se 

sprejemajo prvenstveno učenci iz okrožja'te šole. čey je 
po končanem vpisovanju na šoli se prostora, sé smejo 
vpisati tudi učenci zunaj okrožja te šole. '-

Okrožje poedinih šol odreja minister za trgovino in 
industrijo. 

-.' § 2 5 . 
Naknadni vpis v srednje trgovinske, šole odobrujejo 

direktorji sami do dne 20. septembra, ministrstvo za trgo
vino in industrijo ali banska uprava v svoji pristojnosti 
pa najdalj do dne 10. oktobra. 

Po tem roku se ne more noben učenec več vpisati. 

§ 2 6 . 
V višje razrede srednjih trgovinskih šol se vpisu-

feSo: učenci, ki so uspešno djovrSili predhodni razjed na 
t^ï Soli; učenci,, ì i 60 dovršili predhodni' razred na drugi 
erednji trgovinski Soli, se smejo vpisati, če eo dobili za to 
В»*ВјЦпа fldabrJAeg od, fotekflga акекј&ж 

Učenci, ki so .obiskovali srednjo trgovinsko šolo v 
inozemstvu,1 se smejo sprejeti po odobritvi'mimstrstva 
fca trgovino în'. industrijo ali banske uprave v višji raz
red, če oprkvijo dopolnilni izpit' it predmetov,'katerih 
se niso učili àli'ki so se jih učiltv manjšem obsegu. 

•- •..• , . ; ; M ( | ' - ; , ' ; - " ' ; . , § - 2 7 . •'" • ' • • • • 

Zavod med šolskim letom premèniti ni dopustno.. 
Učenci roditeljev, ki so se med šolskim ЛеЈот pre

selili, smejo prestopiti z ene srednje trgovinske šole. na 
drugo samo v osmih, p>eh. ponodhodat s šole. na kateri so 
se dotlej učili. 

Učenci, ki so za kazen (§ 40.) odstranjeni s šole, se 
smejo, vpisati, na dr ugp,šolo najkesneje v osmih dneh 
PO.priobčitvi pravnomočne ;kazni.,.' ; ; i 

...Učenci, ('kj-(>pres,topijo z ene šole na drugo* morajo 
imeti pravilno;odobritev.pd; direktorja šole, s katere pri
hajajo. •• -, ' 

Učenci, ki so pohajali trgbvihskb-pomorsko ; akade
mijo, smejo prestopiti na dvorazredno trgovinsko šolo ali 
trgovinsko akademijo, če opravijo' dopolnilni izpit. 
.••;,; Pravila 9-oiprav-ljanju.,dopolnflnega izpita predpisuje 
.miflisjjer.ziaiitrgovirio^.in industrijo1, - '•'-'' 

..., V : izjemn jhlprimerih sftie odobriti direktor, da - uče
nec premeni.'.zaKod». če predhodno v tO privoli direktor 
soie, na, katero ìùceinec! bidhaja, ' 

, ' i i • ' ' . ' . ' • . j i 1 1 » * i - •' n : • ; - • • ' • : • - ' • • ' '-• - . • - . . ' • 

;.;. Število, uceneey. ."..-.' 
•'-: •' : ; • . - • . - § 2 9 . ' • ' •' . ' • 

Na''srednjih trgoviflékih šolah sme biti v poeđinih 
oddelkih'največ'40'učencev. 

V-4o število ne spadajo učene},lu.razçed ponavljajo, 
učenci priselivših se roditeljev.in^oenci,"s*' med letom 
àolo.premene '(§'27., irétjf in četki odstavek). ' l :' 

Ce se prekorači'najvišje število, se sinejo na državnih 
šolah otvoriti vzporednice samo z dovolitvijo niinistra zà 
trgovino ini industrijo. •"••O1 ' ' ' :'-•* 

'Parv-i''razredne :Slhö-otvoriti, Češe vpiše najmanj 25 
učencev,1 v d r u ž i n tretji 20, Vcetrti razred pa 15 učencev. 

.•>-^Освпјапје učeneor. i•>• • •< 

§ 3 0 , 
1. V vsakem polletjuiribrajo vsi učenci, ki se oce-

njajo, biti zadostno in vsestransko izprašani iz učnega 
gradiva vsakega predmeta. 

2: Uspeh iz poedinih predmetov se ocenja s temi-le 
ocenami: odlično (5), prav dobro (4), dobro (SX'fcadostnó 
(2)'in nezadostno*'(i).-' •. ; • . > ' " 

Ocene: odlično, prav dobro, dobro in zadostno so 
prestopne ocene«, ocena "nezadostno (1) pa1 je Ocena, ki 
ima zajiposledico. popravni izpit odnosno ponavljanje 
r*zreda. ;;ii,;;. ; .-,•. <•>„.,.,,, .-, : . _ ; :. ' ••;. 

,j ••-, 8̂  Obči Jetni^uapehi učencev,, ki <moràfo opravljati po
pravni iz&k iS©! ugoforakpo opravljenem popravnem izpitu. 
,,.«.^јУ!ејаепјв.вв(дсепја' z ocenami: primerno. (6), prav 

dobro (4), dobro (3) in slabo (2). 
rOemoy JupehefiAobt; к<шсц polletja, lin :• ocene letnega 

uspeha topoedSmh prtìdmetov; ugotavljajo skupaj pred
metni uci$6lfc,Japtìwllaga, oceno uspeha^ direktor in raa-
r e d n f l e . ; ; -•;, ^ - n - j c ^ i i ,-,- , ,-.. .•...i,,-!.::..,.•• • ..;-, „'•••.<••; 

, 6.,. Ocene Ar^detìSa. ta ocene/občega uspeha predlaga 
лау.туч1;шк,дп; jih, lUg^vija. razftedni ugfteljaki zbor. 

Ob enakem. јаЧвШи glasov odiöca: glas predsednika 
r a a e d j g g a ^ ^ e M g g a Аода. ~ J — . " ~ 
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. . ; . ' , , ;§ 31. .^,,,..,./. . . ; ; 

• Učenec srednje trgovinske šođe;' ki je - imel dve : zar 
poredni šolski leti sIabo: vedenje, izgubi pravico, Solatile 
nadalje na tej šoli, in se sme vpisati v drugo srednjo 
trgovinsko šolo samo po dovolitvi ministrstva za trgovino 
in industrijo ali banske upraye. . ... _. 

Učenca, ki ima ob koncu prvega pojlétja yeč ko 
polovico nezadostnih-ocen, pdstçani celotni učiteljski zbor 
s šole; toda tak ticepeç emé v prihodnjem" Šolskem letu 
razred ponavljati. '" '" : ' '" ч " 0 ' ••-.•"••* 

Prevajanje uceneét,-

§-32. 
V višji razred se prevajajo učenci, ki imajo Iz-vseh 

predmetov najmanj zadostno letno oceno, in oni Učenci, 
ki so dobili iz enega predmeta nezadostno oceno in so 
v mesecu avgustu opravili popravni- izpit-• 

Popravni izpiti se opravljajo na isji šoli in ee ne 
emej o ponavljati. 

. Razred.se sme ponavljati samo;enkrat ;_.... ^ 

. ' . . , . , • б : 3 3 - , .'•;•' ./>\ ' , ; " . " ; • • " • ". ;'"" 

1. Učenec, čigar letna ocena se • zbog bolezni ali 
drugih opravičenih vzrokov ne, more zanesljivo; podati, 
opravlja v začetku.meseca Jü^fa razredni: izpit iz: vseh 
ali iz onih predmetov, iz katerih -sg^mora 4e.toa- ocena 
ugotoviti. Ce je zbog bolezni zadržan, opravljati ta izpit 
v mesecu juniju, in to dokaže "z zdravniSkim potrdilom, 
preden se izpit prične, odloči direktor Šole; da sé tak 
učenec izprašaj v mesecu'avgustu, toda vtem roku ne 
sme opravljati popravnega izpita. Tak učenec ponavlja 
razred, če dobi pri tem izpitu tudi samo, eno nezadostno 
oceno, oni učenec ргц .ktjrazred.poBavlja^tizgubi) pöivico 
do nadaljnjega šolanja.. ... :/>- л , , rr , ' •••;•• '.' 

2. Učenec-, ki se, je prijavil-k popravnemu izpitu, 
pa svojega neprihoda ne more opravičiti^ se -smatra, da 
razreda^nl dovršil. , • . > . ; . • 

3. Učenec, ki dokaže -v času, ko : se : izpit ; opravlja, 
z zdravniškim potrdilom, da zbpg, bolezni ni mogel ipriti 
kizpitu ob določenem mii-času* sme, opravljati ta izpit 
riajkesneje do dne 30..septembra z .dovolitvijo; ministra 
za trgovino in industrijo ali banske uprave. . .. 

Izpiti. . ,. ..' -, ' , ' 

•• -..••-' ••: • ' § 8 4 - " • , . , . - ' • • / , . ' . . ' • ! ''•''•'•• 

Izpiti so lahko: razredni, dopolnilni, popravni, za
ključni in' privatni. ' '.',] ,/.'..... ,...' •...•.':..,.;;:;;;:'•'.• 

Opravljanje izpitov, razen, privatnih,;je-jtedna^olž-, 
nost učiteljev.. ...;'-.., , ,.,:,-.',-., ;'r,; ,''•• ...ПУГ.) • 

Zaključni izpiti sé vrše v junijskem roku 'kol̂ g-lav*-
nem in v septemberskem. roku kot postranskem roku. 

Učenci, ki iz opravičenih vzrokov.ne pridejo v fed-
nem- ;roku fczak^učneniu' Izpitu, ga opravljajo v eeptem-
berskem roku* Učenci* ki se pri zaključnem izpitu V tem 
roku zavrnejo* ga opravl|ajo. vsprihcrdnjenr' junijskem 

• roku. , .•• :.\ •••••'•-.'• : , . ; ; . •:••'* ' •• '.'< • -J 

Zaključni izpito na i državnih in -Bamouprä̂ nTh sred
njih trgovinekih: šolah kakor tudi kfritaMh solat gOBpo" 
darskih^korporacij, ki »itnajo p^Vlc»;Javnost^ ee; vrše 
vpričo odposlanca ministrstva za trgovino in industrijo;' 
učenci^takdh Sol pa»< Џ< irfmäjo prafl^tfaviwtipopray-r 
ljajo zaključne • izpite nà ogavni-»^viTi9kf'SoUi ki jö 
odredi aüö&ter ia t r fovi t tò '^Ша^«•'; -:y

l- • • • *'"• 
•" • •' " . f ^ f f / i f Ht. K•''-.": Ï 'J. fcij-Jv'.-V... '.••: 

Minister za trgovino in industrijo predpisuje pra
vilnik o opravljanju izpita, o nagradi odposlancu pri 
zaključnem izpitu kakor tudi o nagradah za. privatne 
izpite, ki jih plačujejo učenci. 

Dijaške knjižice. 

' §35. 
Po zvršetku polletja se priobči učencem uspeh v 

dijaški knjižici, kï jo inora imeti vsak učenec srednje 
trgovinske šole. 

Obliko in vsebino dijaške knjižice predpisuje mini
ster za trgovino in industrijo. ^ 

Izpričevala in potrdila. 
§36.. 

Po zvršetku šolskega leta dobi vsak učenec srednje 
trgovinske šole izpričevalo o svojem uspehu in vedenju 
v tem šolskem letu. 

V opravičenih primerih se sme izdati potrdilo o 
šolanju na prošnjo med šolskiiri letom s* pripombo, v 
kateri namen se izdaja. 

Izpričevala in potrdila podpisujeta direktor in raz
rednik. • ' , . . ' 

Izpričevalo o zaključnem izpitu podpisujejo mini
strov odposlanec kot predsednik, direktor šole ih- vsi 
člani izpraševalne komisije. 
-.Obliko; ih vsebino izpričeval in potrdil predpisuje. 

minister 'za trgovino in industrijo. 
^ Potrdila se izdajajo tudi izključenim učencem in 

onim, ki zavod premene. '•<••'• 

• . : . ; • • . . • ; • . § ' 3 7 . • r • 

Duplikat ìe'fnèga izpričevala izdaja direktor sam, 
duplikat izpričevala o zaključnem izpitu pa, izdaja direkr 
tor pö pristojni odobritvi ministrstva za trgovino yin 
industrijo ali banske uprave potem, ko se je službeno 
objavila razveljavitev izvirnika v,, državnih službenih 
novinah ali službenih listih pristojne banske uprave. 

- Za duplikat šolskega potrdila, izpričevala in dijaške 
knjižice se plačuje, razen državne takse, enak znesek v 
gotovini za šolski sklad. ' . . ' - ' ' 

•••••: '• -•• ' "• Š o l s k i ^ đ - J " ' 

§ за ;-"'" •' 
O dolžnostih učencev, njihovem vedenju, pohajanju 

šole. in šolskih vaj, udeležbe pri dijaških, društvih, ópra-
vičbi neprihoda, kaznovanju in ostalem delu in redu na 
srednjih trgovinskih šolahV predpisuje minister za t-rgoy 
vino in industrijo pravilnik, i 

'' §39. ' ' V ' ' ; :): 
Kaznovati smejo učenca učitelji, razrednik, razredni 

učiteljski zbor, : direktor, in celotni učiteljski zbor. 
" ' . . , • , : ; i . . . - ' . • . . • • , [ ' - . . , :•••• ••- '•.:•.••.-• - - i : ' 

. . - • : ; ; . . - . . • : . ' . . • • ; : : ; ; : % * & . , , • • , r - . - : - . , = , 

Učenci se kaznujejo z ópbminòmj ukorom^ odstra« 
\ nitvijo in izključitvijo.: '', i - : '-•• • • •'":•' 

S telesnimi kaznimi se Učenci ne smejo kaznovati; 

I ;,,.;,. , ; , - . , - . - ; - , л ; - § ^ ^ : - ^ 5 . , : - : ; : s'-•• .7. .[ 
•• Za velike disciplinske šolske prestopke' ali p%>stèj^' 

! ša manjša!.kazniva dejanja -se stüö učekec'kaznovati iS* 
odeirimitvijo^alilzkljtičitvfto, '; '-,:'•';i^" •?:"•** 

'•vm 
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in industrijo; 
§44. 

. 0 odstranitvi z ene srednje trgovinske šole za eno \ 
šolsko leto, tàkó da sme učenec- na drugi srednji trgo 
vinski šoli začeto šolsko leto dovršit^ odloča direktor ! 
na predlog razrednega učiteljskega zbora. r 

O izključitvi iz ene srednje trgovinske šole do zvršet-
ka šolanja, tako da sme učenec nadaljevati pričeto šola
nje na drugi trgovinski šoli, odloča učiteljski celotni 
zbor. Ta kazen postane izvršna, ko jo odobri v: svoji pri- ' 
stpjnosti-.ministrstvo za trgovino in industrijo ali banska 
uprava. '.'••••'" 

O izključitvi iz vseh srednjih trgovinskih solfali iz 
vseh srednjih strokovnih šol. v resoHu ministrstva za 
trgovino in industrijo odloča celotni učiteljski zbór ž 
najmanj Vs glasov. : Ta kazen postane izvršna, ko jo 
odobri minister za trgovino in industrijo. 

Šolski sklad in dijaška društva. 

, - • . . • " • ' - Z • ' И 2 ' ' " '• . ' - . •' - , •>•••••'•. 

Na vsaki srednji trgovinski šoli obstoji šolski sklad'; 
iz njegovih sredstev se podpirajo' siromašni Učenci, se 
nabavljajo sredstva za dijaške vaje, knjige za dijaške 
knjižnice, se dajejo podpore za dijaška potovanja siro
mašnim učencem. \. ' .;.' 

Pravila o šolskem skladu predpisuje minjster za 
trgovino in industrijo. -. .•(, 

- . - . g 4 3 ' ' '. . -,'•'• ••;'.-.1-J.. : 

Učenci srednjihi trgovinskih gol•... smejo • usjfcmavljati 
društva zaradi intelektualnega, moralnorestetskega in 
zdravstvenega izpopolnjevanja,, toda. nikakor.ne na: ple
menski ali verski osnovi. Vsaka šola sme imeti samoV 
eno. društvo z več odseki. 

Delovanje teh društev je pod stalnim nadzorstvom 
šolske uprave. ;. '. -, ,-. •]... . -^ .^j^jür^^^U^Si-. 

'Društvena pravila odôbrujé m-imstrsrvq'izaVtrgovino, 

2. ki niso zaposlene v pridobitnih podjetjih in na
pravah, se,-p3 "bile prej redni učenci srednje trgovinske 
šole, a-«o. redno šolanje pflekitiile. • i.:r. 

'.'•IV . 

Da se privadijo učenci varčevanju in da se jim da 
prilika za' praktično uporabo strokovnega trgovinskega 
znanja, še osnuje na vsaki trgovinski srednji Ioli zajedv 
niča za varčevanje in krediti • ' ; i ;; 

v. Pravila teh zàjednic bdobruje na predlog celotnega 
učiteljskega zbora miriisjfcwrtvô ' za trgovino in industrijo 
alir banska upravaköt> nadzorstveno šolsko obìàelvo;! ' 

•••'.•.•.'.-V;, or.-..'./-'- " ( ,,: . -^ /§ . ;4&Y- , ,•>:;.-. V-.•.-.•; ' ' V - , - '• 

Razen teh zdr'užb sinejd -biti: učenci šredajib trgovin
skih Šol z odobritvijo' ministra! za trgovino Њ ̂ industrijo 
Äanir tudi "drugih društev i-tn združb zunaj šoiev ~ ••••'•''•• 

" . • ' • ' • <:<•;••••'.'?•• t i l i -

,:• .;,... Razmerje: dfcma in šole. ; ,; ; 
' -, ' § 4 6 . * ' : : f,"."" 

;.;;D,a; se doseže. uč»i;in ;yzgojni rnameii: na srednjih 
trgovinskih šolah* je treba gojiti sodeïo^anjeidôma indole. 

i Podrobnejše odredbe;; o vzajemnem razmerju doma 
in šole-predpisuje minister $& trgovino in industrijo, h' 

-,,, „.«-. ,.- ' - - . . , ...Privatni:41Čenci., .:';,V' :. . '':','; 

Š:-::-','• -;.\ .-" ;V?''0^rVt*!'••''•-••';':§'••47.-'''-,c: I :••••'' r-.--. i ir.:-!- >••". ,;••'.:••'• 

'>''-" Op*aVljah^p*ltàtn4h^ 
jonskih'pi#oJin ;eattöi.i.iiaAfaT^Mh'*'*feaajih4iigo'vin. 
^^'ifolahJosebam^tófojs^ 0 : : " - : '''••• -••','• 
'zi ':lv•kiÄso-^^Шl,ëae••:•vl.l^^тidpbit^'•^•^óc!|lвУöl -via ; 
•äftßravah^ 'V '••'''"• " ""Гк^Ш^/:p'^, -'~'.\..\ 

§48. 
Ministrstvo za trgovino, in 'industrijo ;aìlгbànska 

uprava sine. dovoljevali opravljanje privatnih izpitov; iz 
vsega gradiva Samo ' zà en razred naenkrat ob. rednem 
letnem roku; zaključni Izpit" pâ smejo vsé osebe, oprav
ljati samó ob rednih rókih obenem z rednimi učenci. 

• • • ' • r " : . . ' ' . ' . . • • ; " . • • • • . . . » 

IV. DEL. 

Učitelji. - . v 

•• i . - " i . . ; J . > ö n i g a o s e b j e . ••.•.;;.•.':•'••. . <•.:, 

V r s t e ^ v a t ì f i k a c i j à ìn^'dófz'óo's'ti.' ":. '.'.' 
; " _ ", é;."*k • 

Učitelji srednjih trgovinskih šol so redni in ho
norarni. .: •: -•••. -:'.•• .-, ''V",'.--
•• л Redni učitelji so;^direktorji, profesorji in, stlptenti 
(prißravnifci)/!'vi;-;,-;1,:1и;.чЈЈ.-;,;/.'< ' '..••:'•• 
i : | Za hoaoi-alrueiic^telje^e'sinejo pojaviti" po'potrebi 
z- ministrovo* odločbo strdkôvïijakî V hiraòìärgern bd' tiré1, 
ki'se dbloča V óàlocbj. ' : ' ' 

;: ^ д . •;;;*;> ; ; г - ; - - ^ , , . , " . ; . . ;' " 
Na vsaki srednji 4Tg6vìnfeki sóli mofàititi zadostno 

število kvalificiranih učiteljev pio strokah^ •••'•'• 

•'.. .•:..".• i. § 5i : ' ' . ' 

<^i'<-Zw-dir^^a'-smi'bUi-;goetàirlj«iy'^'':',; • . ;-• 
i. na državni t rg j^ ia^ ' 'akad^^ï^ ^МЈсШЏ а̂ у *. 
ä) Direktor • ШЈ^ае ^Vqa-azredtìe trgovinske •• - Iole, 

ki je opravil prQfespTski izpit јц ima skupaj z- iteti, ki 
jih je prebil kót direktor tfgovinäk '̂golei*-'najmanj 18-
let držayae,! predvsem'̂  učiteljske službe, 'ia'sé jè razen 
tega _o4 '̂kovl*̂ '''г̂ ^nîm^xi№•vzgĐ!|ûШ•;•d'efeim;', !V' ; ' j 

• b> pToféeor ;srediije* trgovinske šole ' z opVävljenim 
profesorskim izpitom, ki-inla najmanj iff letèfza^ué, 
predvsem•'•"uoilîëljske- s-kžbe,: o'd••"'téb najmanj1 - 6 let tä 
srednji itrgovinški'Šoliv se je vrhu fega odlikoval г iični^ 
in vzgojnim 'dèlom 4n je 'Wf'% leti vršilec direktoreke 
dolžnosti;-.; v; ••:v:-'v"•.;:•{' .•••••.;*••.-.... • .,,.: .,,,. 

^'nadrzàVni/dvdrâïredni trgovinski ïolï:. 
. prófesoT srednfé.trgovinske'Iole,"tiÌ& ö'pravfl'pro-

fesorèki izpit- in':ffiia:%äjmanj; 10 let državne; predvsem 
učiteljske, službe, od teh-najmanj в let na srednji' tfgó-
vinSki'soïii'io'jë razeä'tega' Ml"2 leti'vršilec direktorske 
dolžnosti: - •- ••'• . '-.:»'.. - ..-:• .•;-./-IÌ ;-::., ii,v ,.; r.-..-. 

•-'' ' Z a iiAaeììa^lfefà-^ha^-sfédtìrirgovinató'ffóli' se-^ma-
tfajo^tudi,lé%^^giiebiitaiptì;ATi8tì'aatóifliétrà^^ 
v;:resjp.r!ü!'äiioistpei«a!za t!rgovio6;la%ïâuâtriio;- ' : ""•••^ 
• ',;:':>чА l;'< i . ? ' - ' ' •] l ' i ' i ~:Ч\], --v;-.; •-.',. , , , ^ , . : ; . ; . . , . ; . л . .--.: 

••^y'^'f, f-- I'-:-:-?'" r - ' " § v 8 2 . ' ' : :<•£•>. '.- ••••:'- • • -':'•' 

^р^ттфрЏг, h№£ ;i^a;»ìj8ke. suižbe, • •;,-
. . . ^ ^ ^ « Ц . ^ Ж Д е , strokoven,državni ùpit Ctorav-

Ijà^se: ^èd;kpmi8lÌ |M : &ШкЖШг fa гфШ 
m industTijo.;Prayila pVprofesorskem izpitu p r e d Ä j e 
НМжЊ&ЈОкЏШа^ sme oor&ljati 
auplent,-:ki4ë.n4|iaanj>2 letidélóvaì na Soli; „•'"•>'№V--
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§53. 
Suplent srednje trgovinske šole sme postati; kdor 

je opravil diplomski izpit filozofske' ali tehnične fakul
tete in s pravilnimi listinami dokaže, da izpolnjuje 
pogoje zakona o uradnikih. 

Suplent srednje trgovinske šole lahko postane- tudi, 
kdor je opravil diplomski izpit pravne fakultete in.ima 
tudi abiturijentski tečaj. 

Suplent za predmete trgovinske stroke sme postati 
prvenstveno, kdor ima razen ..diplome visoke ekonom-
sko-komercialne šole najmanj 2 leti prakse v večjem 
trgovinskem ali industrijskem podjetju. 

..§.54., 
Suplent srednje trgovinske šole, ki v 5 letih svoje 

učiteljske službe ne opfavi" profesorskega izpita, se od
pusti iz državne službe; vanjo se, lahko., vrne šele po 
opravljenem profesorskem izpitu. 

, . i 5 5 - - , =.:;•: = !.•.:. ;:!•,; 

Redni učitelji samoupravnih ш po gospodaireWn 
korporacija^ vzdrževanih srednjih trgovinskih i šol mora
jo imeti isto strokovno kvalifikacijo, kakor Tedni.učitelji 
državnih srednjih trgovinskih šoL Izbor = teh,:redr\ih. uči- j 
teljev ina teh šolah velja, če.ga odobri ministerza trgq; 

vino in industrijo. :,..;• 
§56. 

- Redili učitelj srednje trgovinske šole se lahko pri-
deli z odlokom ministra za, trgovino;.in industrijo na 
delo v ministrstvu za trgovino in industrijo ali pri 
banski upravi. 

Čas, ki ga je prebil učitelj pri tem delu, se mu šteje 
v čas učiteljske službe» ,.--i -,:•• 

••• ... ;::^j:Л,Г::ur,•..•' 
Dolžnosti direktorja, sozlasti, d» i..; 
1. upravlja šolo in da uravnava .po. pravilni poti 

izobraževanje in vzgajanje mladice na ВУОДЈОЈЈ,; ., 
2. skrbi, da ee točno vrše цге in. da,,se izvaja 

program;..' • / ' ; . . . :,..,.,. v.:w--- •,-. 
3. zahaja čim pogosteje k uram: Učiteljev;ia:daje 

navodila, kako naj kar. uajuspešđejei,predavajo ,svoje 
predmete, po potrebi pa ima vaorna predavanja iz «voje 
stroke; nadzira po poročilih razrednega učiteljskega 
zbora delovanje učencev v vseh razredih . inn odreja, 
česar treba, da se uspeh izboljša; .,,.,. 

4. seznanja učitelje z novimi pravilniki, razpisi, 
naredbami; -A . : . ; . 

6. daje novim učiteljem vsa potrebna navodila glede 
pouka in administracije; 

6. sklicuje seje celotnega .učiteljskega zbora ia stro
kovne učiteljske konference to jim, i predsedujem na teh 
konferencah sporazumno e Btrokovnimi učitelji-, odreja 
učno postopanje za vsak predmet in razred in določa 
obče merilo za ocenjanje učencev; skrbi za izvajanje 
vzornih predavanj in določa njih razpored, ima po. kon
čanem predaveniu " " 
sostvovali predavanj 
čijo predavatelj' 

7. skrbi za pjOpoliiiev^iij^ 

8. odreja ali vrči nadomeščanje odsojnib, m bolnih 
učiteljev: ,'• . • -, ."< '.1- l„,:r;': cA -..-. ':::v:: 

9. odreja razrednike," poslovodjo, varuhe zbirk in 
učitelje, ki naj prisostvujejo sejam sekcij dijaške združbe 
in dovoljenih društev; 

10. sklicuje seje razrednega učiteljskega zbora in 
jim predseduje, če pa je zadržan, jim predseduje raz
rednik; ' • . ' • • ' 

11. vodi vpisovanje učencev, 
12. skrbi, da se izvaja razpored izpitov; 
13. podaja po pristojnosti ministrstvu za trgovino in 

industrijo ali banški upravi poročila o delovanju in sta
nju svoje šole po navodilih •• za sestavo polletnega in 
letnega poročila, ki ga predpisuje minister za trgovino 
in industrijo; r 

14. daje po pravilih o ocenjanju ocene o delovanju 
in vedenju učiteljev; 

15. nadzira šolsko poslopje, učila in knjižnice in 
gleda na to, da se upravljajo po pravilih, ki jih predpiše 
minister za trgovino in industrijo; 

16. vodi šolsko dopisovanje. s svojim ' podpisom in 
hrani pečat, službene spise in šolske upravne knjige; 

- 17. upravlja šolsko imovino in porazdeljuje s pro
računom odobrene vsote za odrejene Šolske potrebe. 

§ 58. . , 
Dolžnosti učiteljev so zlasti, da: 
1. predavajo odrejene predmete po predpisanih 

programih in danih navodilih, vplivajo na vzgojo, učen
cev, zasledujejo sodobno stanje znanosti; 

2. se pripravljajo za'ure in jih redno in točno vrše; 
3. imajò vzorna predavanja po razporedu, ki ga 

•določi direktor; m sicer: profesorji in supleriti z nad 
2 letoma službe po eno predavanje nà leto, supleriti 

, prvega in drugega leta službe.pa v vsakem polletju po 
eno. Tem predavanjem morajo.prisostvovati poleg direk
torja' tučii vsi.učitelji dotične ali sorodne stroke,, ki so 
v tem čašu prosti; 

4. delajo vsako uro vedno z vsem razredom, in upo
rabljajo pri tem vsa učila, s katerimi šola razpolaga; se 
drže odrejenih učbenikov, se nikdar in nikoli ne-poslu
žujejo narekovanja svojega predmeta; se zanimajo za 
uspeh svojih učencev; navajajo učence, kako naj se 
uspešno uče njihovih ' predmetov; podpirajo samostojno 
delavnost pri učencih in si pri tem prizadevajo, da se 
nauče učenci. že v sami uri prëdavanjai izvestnega šte
vila svojih lekcij; priobčujejo v seji razrednega učitelj
skega zbora razredniku svoja opažanja o vsakem učencu; 

5. točno vodijo predpisane dnevnike; 
6. prisostvujejo vsem sejam celotnega učiteljskega 

zbora, razrednih učiteljskih zborov in konferencam, ki 
jih sklicuje direktor; 

7. nadomeščajo po direktorjevi naredbi odsotne ali 
obolele učitelje; 

8. nadzirajo učence po razporedu, ki ga določi direk
tor šole, in; sicer pç pravilih* ki jih predpisuje minister 
za trgovino'in industrijo; ' 

9. obvestë ob svoji oboie.loeti ali drugem zadržka 
vedno pravočasno direktorja o svojem izostanku in iz
ostanek opravičijo; 

10. čuvajo njim poverjehit učila, knjige in druge 
stvari, za kar so tudi materialno odgovorni, če je nastala 
škoda zbog njih nemarnosti ih se to komisijski ugotovi? 

11. čuvajo vse službene tajnosti, mM katere spada 
tudi vse to, o Čemer se službeno govori v sejah razred' 
nih učiteljskih zborov, celotnega učiteljskega zbora is 
izpraševalnik odborovj " . .' 
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12. izvršujejo direktorjeve naredbe in navodila glede 
p.edagoško-metodičnega dela; 

13. zahajajo prvi dve leti suplentske službe k uram 
starejših učiteljev svoje stroke; 

14. izvršujejo tudi druge-naredhe šolskega oblastva, 
ki so osnovane v zakonu. 

.... § 59..:.. : ',.,. . ' > ,. 
'Učitelji srednjih trgovinskih šol imajo to-Ie število 

ur na teden: 
1., direktorji trgovinskih akademij, če je treba, 

do 5 ur; 
, .2. direktorji trgovinskih šol, če je treba, do 8 ur; 

3. profesorji 18 ur; profesorji predmetov,'iz katerih 
sev izdelujejo pismene naloge ali za katere je treba pri
pravljati eksperimente, kakor tudi oni, ki imajo nad 
20 let učiteljske službe, smejo imeti dve uri manj; . 

* 4. suplenti prvi dve leti službe '14 ur, pozneje pa 
toliko kolikor profesorji. 

Če je treba, morajo prevzeti učitelji tudi večje šte
vilo ur, in sicer: suplenti največ 3 ure, profesorji pa 
največ 4 ure na teden nad zakonskim maksimumom. 
Te- ure se ne honorirajo. 

RazredniŠtvo, delo direktorjev in poslovodij, razen 
onih iz § 63., ве né honorirajò. Ne honorira se niti-delo 
pri izpitih, razen dela pri privatnih ;izpitih. 

Odstopki izpod števila rednih ur, določenih s t̂etn 
členom, 80 dopustni samo z odobritvijo: ministrstva za 
trgovino in industrijo. •••'•! 

- •—--••• • : § 6 0 - ; . . .. , , , . . „ . , : . . , , . . 

Učitelj, ki Je 3 jeta zaporedoma i slabo ocenjen, se 
upokoji ali odpusti iz službe v resortu ministrstva za 
trgovino in. industrijo. 

- ' §3-
Učitelju je prepovedano, privatno pripravljati učen

ce svoje šole. . - .. .ji(- ..,. ., ^ ,.'.. 
§62; 

Minister za trgovino in, industrijo predpisuje: 
1. podrobnejše odcedbe ò''delovanju in dolžnostih 

direktorja in učiteljeV; 
2. pravilnik o ocen jànju direktorjev In učiteljev. 

Šolski tajnik in poslovodja. 

-."' ' .'•."•'.'• • £ • ' # : '.'.'. •'"'"••'У-'.'•• 

Na trgovinskih akademijah, ki imajo najmanj osem 
oddelkov^ ве postavlja šolski tajnik za opravljanje uprav
nih in blagajniških poslov. Za Šolskega tajnika sme biti: 
postavljen absolvirani učenec trgovinske akademije z 
opravljenim zaključnim »p, Цот., Postavljan je in nadalj
nja razmerja šolskega tajnika se ravnajo po zakonu o 
uradnikih. Tajnik вЈв,..г/ад)о^ја,ра(.^^ао vštete VI. po
ložajne skupine. '"'..-. /" • > 

Na trgovinskih akademijah; ki imajo manj nego osem 
oddelkov, In wrirgovlnskty šolah»; k^-imajg ved ko Sest 
oddelkov,.ppetevljft ininistn^yo. za (trgovino ^n^dustrijo 
*U ,baaoeka. uprava ;ЏЏ;Р?вф^ак<ејЦ<УтЏ Soje enega iz-
n>e4 rednih,učitelje^ za po^lóyo/ijó^ki niora j>pleg .svoje 
**4oe dolžnosti opravljati tudi o>Jžnogt .eolskega tajnika. 
ViStno honorarja odreja apravilnikom, minister za trgo
vino, in industrijo ejgor^auamo z шшвЛхоцш|шадсе. 

"Šolski zdravnik. 

§64. 

..Srednje trgovinske šole v krajih,, kjer ni šolske poli
klinike, morajo imeti svojega honorarnega šolskega, 
zdravnika. , 

Podrobnejše odredbe o postavljanju, delovnem pod
ročju in višini nagrade za šolske zdravnike izdaja mini
ster za trgovino in industrijo: sporazumno z ministrom 
za socialno politiko in narodno zdravje in ministrom za 
finance. 

Plaže, prejemki in druga razmerja. 

§ 65. 
: Vsi prejemki učnega osebja in ostalih državnih usluž
bencev se odrejajo po zakonu o uradnikih, 

, § 66. 
Ce direktor šole ni postavljen, lahko odredi minister 

:za trgovino in industrijo z odločbo enega profesorja, da 
,;poleg svoje redne dolžnosti nadomešča direktorja; šte
vilo ur.se temu zniža za polovico rednega števila ob
veznih ur. , 

§67. 

Učitelj srednje trgovinske šole, ki prestopi v drugo 
stroko državne službe, pa se pozneje vrne v učiteljsko 
službo, nima večje plače od one, ki bi jo iniel, da jé ostal 
v učiteljski službi. 

'••••'•'i''';i '•• '•'•' !• •- § 6 8 . - : ••!;: •••;•.;;-.!..:,.• 

i Na sïsteihiziraria uradniška mesta se smejo postav-J 

Ijati pogodbeni uradniki-uČitelji po pogojih iz zakona o 
uradnikih. :- ' • - • ' / • • • • 

§69. 
Kolikor ostala službena razmerja, pravice in dolžno

sti učtel jev na srednjih trgovinskih šolah niso urejeni д 
tem zakonom, veljajo predpisi zakona o uradnikih. 

V, DEL. 

Šolska uprava. 
j ' -• § 7 0 . 

Šolsko upravo sestavljajo direktor, razredniki, raz
redni učiteljski zbor. in celotni učiteljski zbor.. 

Direktor. 

" " ' ' . ' ' . § 71. 
j Direktor je starešina šole. Upravlja šolo po zakonu, 
.; pravilnikih in naredbah ministrstva za trgovino in indu-
; strijo in banske uprave. 

Bazrednik. 

§72. ; 
Ob pricetku šolskega leta odredi direktor razredn&e 

za vsak razred. 
Rajurednik skrbi za učence svojega raareda in, po

roča razrednemu učiteljskemu zbonv, celotnemu utötelj-
акетц zbooi Ali direktorju. 

ш<. 
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§-73. §82. 

Minister za trgovino in • industrijo izda podrobnejše 
odredb© o poslovanju in dolžnostih razrednikov, razred
nega učiteljskega zbora in celotnega učiteljskega zbora. 

Razredni učiteljski zbor. 

§74. 
Razredni učiteljski zbor-sestavljajo razrednik in vsi 

učitelji enega razreda, predsednik pa mu je direktor ali 
razrednik kot njegov -namestnik 

• § 76. 
Razredni učiteljski zbor se sestaja, Ko ni šolskih 

ur,-na direktorjev ali razrednikov poziv. 

§ 76. 
Sestanki razrednega učiteljskega zbora-so-ređni-in 

izredni. Redni sestanki se vrše sredi in ob koncu vsa
kega polletja, izredni pa po potrebi. 

• • ' . . - . . ' . § 7 7 ' 

Razredni učiteljski zbor se bavi na svojih' sestankih 
poglavitno s temi-le posli: „ • ... , 

1. sklepa, kaj mu jé ukreniti za čim uspešnejši pouk 
in čim boljšo vzgojo učencev svojega razreda; _ 

2. določa način, po katerem naj ravnajo vsi učitelji 
v učnem in vzgojnem pogledu enako z učenci in vzdržu
jejo zvezo in enotnost v celotnem pouku in tako s sklad
nim delovanjem zajamčijo boljši uspeh; , . 

3. določa razpored šolskih pismenih nalog; 
" 4 izreka učencem kazni po disciplinskih pravilih, 

ki jih predpisuje minister za trgovino in industrijo; 
5.. odloča o prevajanju" učencev v višje razrede, o po

navljanju razreda in o opravljanju izpitov iz poedinih 
•predmetov. 

§78. 
Letne ocene dajë predmetni učitelj, ne da bi jih iz

vajaj aritmetično iz polletnih ocen. Letne ocene ugotav
ljajo: predmetni učitelj, razrednik in direktor. Ce njih 
ocena ni soglasna, ugotovi letno oceno razredni učiteljski 
zbor. Če se glasovi enako porazdele, odloči glas pred
metnega učitelja : 

§79.- : . 
Razredni učiteljski zbor sklepa z večino glasov. Če 

se glasovi enako porazdele, ' odloči predsednikov glas v 
vseh primerih, razen v primeru iz § 7& tega zakona. 

Ce se kakšen clan razrednega učiteljskega zbora 
-ne strinja s sklepom zbora, lahko takoj vpiše svoje ločeno 
mnenje v zapisnik. 

Razrednik obvešča direktorja, ki je zadržan, priso
stvovati sejam, o delu na sestanku. 

Celotni učiteljski zbor. 
§ 80. 

Celotni učiteljski zbor sesta vljajo direktor in redni 
učitelji, v posebnih primerih pa tudi šolski zdravnik. • 

Po potrebi smejo prisostvovati na direktorjev poziv 
sejam celotnega učiteljskega zbora tudi honorarni učitelji. 

§ « ± r --' 
• Celotni učiteljski zbor ee sestaja na direktorjev -po

ziv ob času, ko ni Šolskih ur. tiftektor mora èkHcàti ce
lotni .učiteljski s t e пајшарј trjiktät ž тш PjoHetja« 

Sejam celotnega učiteljskega zbora predseduje di
rektor; če pa je zadržan, po činu najstarejši profesor. 

§ 83. ! 

Celotni učiteljski zbor sklepa z absolutno večino pri
sotnih članov, razen v primeru četrtega odstavka § 4L; 
če se glasovi enako porazdele, odloči direktorjev glas ali 
glas člana, ki predseduje. . , 

Zapisnike celotnega učiteljskega zbora podpisujejo 
direktor in vsi učitelji, ki so bili pri seji, direktor pa ob
javlja in izvršuje njegove sklepe.: 

Ce smatra direktor, da nasprotuje sklep zakonskemu 
predpisu, ali če smatra, da ni umesten, ga pošlje -pred 
izvršitvijo ministrstvu za trgovino in- industrijo, da. to od
loči o njem. Ce se kakšen član celotnega;;učiteljskega; 
zbora ne strinja z zborskim sklepom, sme vpisati svoje 
ločeno mnenje v zapisnik; na sestanku samem. : • 

§ 8 4 
Dolžnosti celotnega učiteljskega zbora so poglavitno 

te-le:' .':.' '' '; '*' '' :.',' 
,1.,razporeja na direktorjev predlog predmete; na 

učitelje po njih strokah; 
2c zasliši na koncu vsakega polletja' poročila razredi" 

nikov o stanju in napredovanju učencev njih razredov in 
odredi ukrepe za poboljšanje in vzgajanje; ,.'..v 

3. določa razpored predmetov, predmete na.dneve 
in ure kakor tudi'razpored izpitov;,) .; -,> 

4. sklepa o večjih dijaških.izletih; 
5. izreka učencem kazni po odredbah tega zakona; 
6. sklepa o nabavljanju knjig in učil; 
7. se dogovarja o potrebnih izpremembah v šolskih' 

pravilih in ó vsem, kar bi utegnilo služiti pospeševanju' 
pouka in vzgoje v šoli, in podaja v tej smeri predloge 
ministrstvu za trgovino in industrijo. , 

Ostale upravne odredbe. 

• , ; ' ; ' § ^ .' • . ' . . ' • •' • : , . : . • • ' • ' \ 

Vsaka državna srednja ...trgovinska;, šola- ima ;evoj 
pečat z državnim grbom, svoj arhiv dn svoje upravne, 
knjige po.pravilih, ki. jih-izda niinisjter s^ trgovino in 
industrijo. ' ' .'' "•' 

:- .§86. •.-
Ob pričetku .šolskega leta odredi direktor knjižni

čarje za učiteljsko in dijaško knjižnico in postavlja varuhe 
zbirk. Ti so dolžni čuvati in upravljati njim poverjene 
predmete in voditi v redu inventar po pravilih,, ki jih 
predpisuje minister za trgovino in. industrijo, •,; M 

. - , . . - • . ' • • • ц - ' î y • • : - <•--. • ' > ' > - : • ! ( " • • 

Trgovinski tečaji./ | 
. .. . " . •,..-•_....,.•; : - Г 8 7 . ' - : ' - , ; , ' - -••••' ' ••••' •'• ' V 

Trgovinski tečaji'so Jahko; àbiîtarfljenfekî teceSä;; ttgö* 
vinski dnevni tečaji in trgovinski те&гш-tečaji; . ';'<' 

Aibitoijeateki'tečaji dajejb àbdtóriaentbto' stédâjjfh ib 
strokovnih šod potrebito trtjevinsko lüobraabo kot dopola 
nitev njih izobraabe;1 dnevni in; -•večerni tečaji pa dajejo 
njih obiskovalcem osAovriò znanje za optfaMjWĵ 'gotrûoz' 
pîb fcrgqyjLnekjb, pjfl̂ gnitolâiyjûdli pjoeltìv» ' "' 
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§88., 

•Trgovinske tečaje lahko otvore in vzdržujejo ob svo
jih stroških ali ob stroških obiskovalcev: samoupravna 
telesa, trgovske korporacije in privatne osebe, ki imajo 
strokovno izobrazbo. 

Odobritev za otvoritev trgovinskih tečajev daje v svoji 
pristojnosti ministrstvo za trgovino in industrijo ali ban
ska uprava. 

: -Odobritev,'dana eni osebi, se hé da prenesti ria drugo 

Na trgovinskih tečajih smejo poučevati:samo strokov
no kvalificirane osebe; učni načrt in program za trgovin
ske tečaje predpisuje s pravilnikom, minister za trgo-
vdno-̂ in industrija • 

VII. DEI/-

Prehodne odredbe. 

: Sedanje privatne trgovinske šole тогајо: zaprositi v 
mesecu dni, ko stopi ta zakon v veljavo, za odobritev mi
nistra za trgovino in induetijijo. Če(privatiia šola odobri
tev dobi, se mora s pričetkom prihodnjega solskecV.îéta 
preurediti ^ustremo'odïedbamn tega zakona.' Drugače, 
kakpr tudi če še, odobritev; ne zaprqsi, se.' mora; šola 
zapleti. >• '...'. .'". . - •,,., 

• 'Sedanji trgovinski tečaji'smejo obstajati tudi pbtenv 
ko stopi ta zakon v veljavo, 6© se preurede v treh mesecih 
skladno, s predpisi § 89. tega zakona. 

, . Predrnôtnd učitelji, ki. so se zatekla, v tem ':zv#nju, 
ostanejo še nadalje v učiteljski, .službi-,.z.dosedanjim 
zvattjem. -..t." r-":,-'.v: 
• ' . " §92. 

Vse odredbe tega zafcdna ;glede šolskega dela se 
uporabljajo odrpričetka'šolskega leta 1932./1933. 

'•'•• Ta1 zakon stopi'v veljavo, ko ga kralj podpiše iin ko 
se razglasi v službenih növinah«. Tedaj prestanejo ve-
1 ^ vse zakonske odredbe, ki nasprotujejo ternir zakonu; 

• •'•' NaSemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi 
ta"«afcon, vsem NašiM minfefTom, naj skrbe za njegovo 
hnrraevainje; oblastvonr zapovedujemo* naj postopajo p» 
njeniv vsem in vsakomur pa; naj- se- m« pokoa&vajo. [ 

V Beogradu, dne 18.;marca 1932.; I. br. 8261/0. 
IJ.V .. .. Aleksander. s-тГ.. 

,.)rt'.,. '.i,MinlBtér. . . :; ';..., 
. pa^trgp^no in industrijo -<| ; 

dr. Albert Kramer $•. r., 
• ' . ' . " . ' . : : i '('•••< ; > ' : • - • • • • • • - - - • • :• • • . . - • • 

1 Vi^l^ia^rlUsr^'-dr^y^r./'fredBeanik' ministrskega 
pečat'' sveta 

čuvar državnega pečata,, t ••=;.; P. R. Živfcovie s. r. 
„ minister pravde .'-•...-, .. „.-,...' , ,..•,. 

, % ï . l.Maieiijàoviê'.'s., i;., ;.<P<>djE>iöi oätaM.ntfnilifcov.). 

Uredbe osrednje vlade. 
Л20. 

Na osnovi § 166. zakona o uradnikih z dne 31. marca 
1931. predpisujem sporazumno z ministrom za finance 
to-le 

uredbo 
o velikosti nagrade dnevnićarjeriri.* 

Člen 1. 
1 Dnevničarjem se odreja nagrada po vrsti službe, ki 
i jo vrŠe, in po draginjekem razredu kraja, kjer. so po-
i stavljeni, po tej-le razpredelnici: 

> 
s> *» 

wo 

d 

1 

2 

3 

4 ' 

NI-

. . ' 

V r s t a s l u ž e 

' DnevniČarji, ki vr?e zvaničniško' služ
bo, néglede na kvalifikacijo 

Dnevničarji, ki vrSe služiteljeko službo 

• Dnevničarji s strokovno tehnično in 
obrtno kvalifikacijo, če vrše sluz-
bo, ki ustreza tej kvalifikaciji 

Dnevničarji s popolno fakultetno iz
obrazbo, če vrže službo, ki ustre-

f ' ;;Ua'teJ kvalifikaciji - /•"•••,'.••••.'•.-

Zriefoa nagrade т 
dragtalskem rgiredu 

I II III 
. na mesec dlnarjer 

do 
1100 

960 

do 
1200 

do 
1400 

' 'V.. 

do 
950 
do 
860 

do 
1100 

do 
1800 

. i . . . .MI 

do 
860 
<io 
760 

do 
1000 

do 
1200 

'•••Ölen"2. . ' 

Po vsakem dovršenem drugem letu službe se sme 
nagrada zvišati; in sicer: 

a) dnevničarjem pod zap. št. 1 razpredelnice za 
50 dinarjev; 

b) dnevničarjem pod zap. št. 2 razpredelnice za 
40 dinarjev; 

c) dnevničarjem pod- zap. št. 
. 60 dinàTJëy; 

č) dnevničarjem pod zap. št. 
80 dinarjev. 

. v "': Člen 3. 

3 razpredelnice za 

4 razpredelnice za 

Dnevničarji; ki se zateko na dan, ko stopi ta uredba 
v veljavo, v državni službi z višjo nagrado; obdrže do
tedanjo nagrado; roki za zvišanje nagrade iz člena 2. 
se jim Štejejo, od dne postavitve in od naj višje, začetne 
nagrade; določene za dotično vrsto službe v razpredelnici 
člena 1. 

člen 4. 

Ta uredba stopi v veljavo dne 1. maja 1932. 
У ßeograduj dne 5. aprila 1932.; III. br. 17.224. 

v . .Minister • 
za notranje posle 
dr. M. SrSkić e. r 

:: * >Sluïbene tiovihè kraljevine Jugoslavije* z dne 
is. afirjte 1932.J Ä тхитш 

•V,"' 
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321. 

Naredba 
ministra za socialno politiko in narod
no zdravje o odmeri doklad za javne 
borze dela na osnovi pooblastitve § 51. 
finančnega zakona za leto 1932./1933.* 

Doklada za javne borze dela znaša izza dne 1. aprila 
1932. na teden 3'6% enodnevne zavarovane nadnice po 
§ 21. zakona o zavarovanju delavcev z dne 14. maja 1922., 
odnosno lOVo od 36°/onega tedenskega prispevka za za
varovanje za bolezen. \ 

Člen 2. _ 

'Za. to doklado veljajo predpisi VIII. poglavja zakona 
o zavarovanju delavcev glede, dolžnosti, plačevati pri
spevke za zavarovanje, vendar tako, da gre polovica 
zneska za doklado v poslodavčevo breme, polovica pa v 
delavčevo (nameščenčevo) breme. To doklado pobira 
osrednji, urad za zavarovanje delavcev obenem s' pri
spevki za zavarovanje delavcev. 

Člen 3. , 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu od
teguje oddoklade, pobrane za javno borzo dela, za stro
ške Ћ%%, in sicer: 3%% za svoj račun kot stroške po
biranja,1 2% pa ža osrednjo upravo za posredovanje dela 
kot izdatke za državno kontrolno službo ih za" posebno 
statistiko omenjene osrednje uprave. . , 

Člen 4. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev mora vložiti 
najkesneje tri mesece po zaključku vsakega polletja vso 
pobrano doklado po odbitku ђу2% za stroške (člen 3.) v 
>sklad za neposredno podpiranje nezaposlenih-delavcev« 
pri Državni hipotekami banki v Beogradu, 2% pobrane 
doklade pa na >posebni račun za kontrolo in statistiko« 
osrednje uprave za posredovanje dela pri poštni hra
nilnici v Beogradu. Osrednji urad za zavarovanje delav
cev obvesti obenem osrednjo upravo za posredovanje 
dela o višini predpisane in o višini pobrane doklade 
glede vsakega svojega krajevnega organa posebej. 

Člen 5. 

Iz >sklada za neposredno podpiranje nezaposlenih 
delavcev« se ne smejo poravnavati nikakršni izdatki za 
državno kontrolno službo, niti dajati državnim kontrol
nim organom nagrade. . 

Izdatki za državno kontrolno službo-, določeni, v pred
pisih o javnem posredovanju dela, se poravnavajo iz 
> posebnega računa za kontrolo in statistiko« osrednje 
uprave za posredovanje dela (člen 4.); toda celotni zne
sek teh iadatkov ne sme presezatl polovice tega raöuna. 
Preostanek tega Vposebnega računa za kontrolo fai sta
tistiko« sme uporabiti osrednja uprava za posredovanje 
dela za izdatke glede organizacije posebne statistične 

* >Službene novine kraljevine Jugoekvije* z dne 
13. aprila 1932., št, 86/ХХХУЈШ^ :. 

31. kos; 

službe; ta služba se lahko izvede skupno z osrednjim ura
dom za zavarovanje delavcev in z delavskimi in poslò-
dajniškimi zbornicami. ,, 

Natančnejše predpise o uporabi posebnega računa 
za kontrolo in statistiko izda minister za socialno poli
tiko in narodno zdravje. . : ' . 

Člen 6. •::::;•:<•• 

Ko stopi ta naredba y veljavo, prestane,, veljati na
redba ministra za socialno politiko in narodno zdfayje, 
o pobiranju in uporabljanju prispevkov za borze dela po 
členu 110. finančnega zakona za leto 1922./1923., št. 10.81Q 
z dne 7. decembra 1922.. ' ' " ' . ' ' ' T''"'"~ 

V Beogradu, dne 2. aprila 1932. ' .^ ,„ 
Minister za socialno politiko 

in narodno zdravje" 
Ivan Pucelj s. r. > ; -. 

322. 

Na osnovi uredbe o organizaciji In področju. osred
njega higienskega zavoda predpisujem ta-le 

pravilnik 
o dolžnostih in področju stalne higi
enske komisije ministrstva za socialno 
politiko in narodno zdravje pri osred
njem higienskem zavodu v Beogradu.* 

; člen 1. 
; Stalna higienska komisija je strokovno; posvetovalno. 
' telo ministrstvaza"socialno politiko" in narodno zdravja' 
: po vseh vprašanjih higiene, epidemiologije in ВОСГЈШ^ 
; medicine in je v neposredni zvezi z osrednjim hig '̂èn-
r skim zavodom. "" ' 

Člen 2. .••..-. , 

s Stalna higienska komisija. daje mnenja, < pojasnila^ 
'predloge, navodila in temu pod.-ministrstvom in na* 
' pravam po vprašanjih svoje pristojnosti. Ministrstva in 

naprave pošiljajo komisiji zaradi mnenja vsa važnejša 
higienska vprašanja,, zlasti pa ona, za katera je. treba 

; sodelovanja z zdraystvenimi oblastvi. Prav, tako lahko, 
. zahtevajo tudi strokovna posvetovalna telesa, ki so osno

vana ali se osnujejo po poedinih ministrstvih in napra
vah, soglasnost in mnenje komisije po vprašanjih njene 
pristojnosti, zlasti če je treba zanje skupnega sodelo
vanja. . ' " ' : 1 * ' •' 

- ČJen 3. " • i''--';:-*X 

Vprašanja in zahteve lahko postavljaj© tudi póedlnì 
člani komisije, bodisi kot svoje ali za svoje urade ustno 
ali pismeno. Vsa ta vprašanja in zatiteve je Vièt|"-v-deìo 
in o njih sklepati. Od privatnih oseb se ^redmëft ne mo* 
rejo sprejemati neposredno; pošiljati jih smejo sam^. ^-.. 
prave in ministrstva, Če je mnenje komisije potrebno 

Člen 4. 
Stalna higienska komioija- sme pokrenffi ^idi, po 

i lastni pobudi vsa, vprašanja svojega področja iti o iènt 
podajati, pristojnim obrazložene predloge. 

* >SltiŽbene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
2. aprila 1932.1 IX, 7Ö/XXXIII/215. 
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Clen 5. Clen 12. 
Stalna higienska komisija ima nalogo, da zasleduje 

razmere, podaja mnenja in predloge o pojavih in vpra
šanjih, ki se nanašajo: 

1. na zdravstveno statistiko: kretanje akutnih na
lezljivih bolezni, epidemije,, stanje družabnih bolezni in 
demografske razmere vobče; 

2. na proučevanje zdravstvenega stanja naroda, so
cialnih razmer in načina življenja; 

3. na zdravstveno prosvetljevanje; 
; 4. na uporabo odredb poèdinih zakonov in .pravil

nikov iz higienske službe, kakor, tudi na izdajanje novih; 
. • p. na ocenjanje naprav, sredstev, ' akcij ш metod, 

namenjenih higienski povzdigi naroda aH ureditvi naselij; 
6. na organizacijo dela in načina v izvajanju higi» 

enske službe, zlasti zaradi potrebnega sodelovanja pri
zadetih činiteljev;; 

7. na osnavljanje novih, naprav тл uporabo higiene, 
epidemiologije in socialne medicine; 

8. na javno in občinsko higieno in asanacijaka dela; 
9. na ukrepe za zatiranje t nalezljivih in družabnih 

bolezni; na desinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo, cep
ljenje in_dr.; na profilaktične ukrepe v teoriji .in rabi; 
na proizvode biološkega- izvora zà zdravljenje in od
vračanje; 

. 10. na celotni promet v zvezi s preprečevanjem in 
širjenjem nalezljivih bolezni, kakor tudi z zahtevami hi
giene vobče; . ,'.:L.\ .',';'• ;. ';-'•': 

11. na mednarodne obveznosti,in razmerja po, zdrav
stvenih .vprašanjih; 
~ ' 12. na vse druge posle iz 'področja komisije. 

Clen 6. 
Stalna higienska komisija zasleduje ;razvoj znano-

eti po vprašanjih svoje pristojnosti in higienske službe in 
organizacije ne samo v, kraljevini, marveč tudi'v ino
zemstvu, poverjujoč svojim članom, da podajajo referate 
po poedinih vprašanjih. 

Člen 7. 
Delovno področje stalne higienske komisije se raz

teza na vso kraljevino. ••-t? ;• 

,.-• ölen a,- , .' 
/"•'. Olenom stalne higienske komisije ne pripada no* 
bena nagrada za seje Lakor tudi ne za podajanje refe
ratov. 

Glen 0. 
...Člani komisije »i volijo ob pričetku koledarskega 

leta predsednika in tajnika. Predsednika nadomešča po 
položaju najstarejši, tajnika po položaju najmlajši član 
komisije. 

• člen 10. 

Stalna higienska komisija se sestaja po potrebu naj-
manj pa enkrat na mesce.' Seje odreja predsednik po 
pismeni poti, če se ni določilo ob zeMjučku seje drugače. 

( S e n « : . • . ' • • ' 

Seje ee lahke vise, če je prisotnih polovica članov 
to še 1 član; sklepi pa 00. poltìoyeljavni, če glasuje zanje 
ad prisotnih polovica in Se 1. Pri enaki; porazdelitvi gla
sov odloča mnenje, za katero je glasoval predsedujoči 

Seje se vrse v osrednjem higienskem zavodu, ki trpi 
vse materialne stroške komisije. 0 sejah se vodi zapisnik, 
ki obseza ob kratkem predmete in razpravo, točno pa 
storjeni sklep. Zapisnik podpisujejo vsi prisotni člani, 
ko se v prihodnji seji odobri. 

Clen 13, 

Člani morajo prihajati redno k sejam, kl se vrše med 
urami rednega dela. Namestniki lahko stalno prisostvu
jejo sejam, toda imajo popolno pravico članov le, kadar 
nadomeščajo odsotne člane. Dolžni so pa priti na zahtevo 
rednega člana kot namestniki. Ce ne pride predstavnik 
k seji fr'.rait zaporedoma, ne da bi se opravičil, in ne 
pride tudi na posebej njemu vročeni poziv, prestane biti 
član. To se vpiše v zapisnik. Nato zahteva komisija od 
dotične naprave, .da odredi drugega predstavnika. Pri-
sostvovanje namestnika 'opravičuje izostanek stalnega 
člana. 

Clen 14. 

Stalna higienska komisija mora po referatu in raz
govoru sklepati o vprašanju, ki je postavljeno na dnevni 
red. Sklepa se na osnovi soglasnosti večine članov. Lo
čena mnenja se vpisujejo v zapisnik in se vroča jo pri
stojnim na posebnem aktu obenem s sklepom, če to do
tični član zahteva in če poda pismen predlog o tem loče
nem mnenju v isti seji. 

Clen 15. 

.Člani komisije morajo dajati pojasnila in podajati 
referate o vseh" vprašanjih, za katera mora kòmiieife od
dati mnenje, in to zaradi sporazumnega dela in med
sebojnega podpiranja pri reševanju zastavljenih vprašanj. 
Zaključek iz, referata se podaja pismeno. 

Clan 16. 

Ciani, komisije se lahko odrede po îzvestnih poslih, 
da raziščejo predmet ria mestu. Prav tako se jim lahko 
nalože tudi posebne naloge. Za te posle in delo na terenu 
sé odrejajo članom komisije nagrada in stroški po uredbi 
o povračilu potnih in selitvenih stroškov, ki gre v breme 
kreditov za urade .in naprave, po odločba ministrstva za 
socialno politiko in narodno zdravje. Take odločbe, mora 
predhodno odobriti ministrstvo. 

Clen 17. 

Za izvedeniško ocenjanje in oddajanje mnenj na
pravam in uradom za zasebnike po poedïnih vprašanjih 
pristojnosti se pobirajo dvojne takse po taksah osrednje
ga higienskega >avoda in v njegovo korist. Materialni 
izdatki in stroški članov se izplačujejo članom v breme 
onega, ki je zahteval Izvedeniško ocenjanje in mnenje, 
po predlogu stalne higienske komisije. 

'• ' ' . ' • ' ' " • ' • ' • - • ' • • : ' • • . • • J - . . . 

' \-'\ yy.''"':••• y . - C 3 * * 1 8 ' 

Stalna higienska komisija lahko po potrebi poziva 
in zahteva mnenje od vseh strokovnjakov v javni službi 
in ti: se morajo: taki zahtevi odzvati. Smejo se pozivati 
kot izvedenci tudi na aeje,, •-.-. • • . ; 



628 31. kos. 

Člen 19, 

Svoje sklepe, mnenja in predloge izroča stalna hi
gienska komisija pristojnim v prepisu na posebnem aktu, 
izvirni referati pa se obdrže v arhivu komisije. 

Člen 20. 

Stalna higienska komisija ima svoj pečat, vložni za
pisnik, poštno knjigo in zapisnik in se upravlja samo
stojno. Vse upravne posle vrši tajnik' po predsednikovih 
navodilih. Akte podpisujeta predsednik'in tajnik. Izpiski 
iz zapisnikov in poročila o poslovanju komisije se. poši
ljajo redno ministrstvu na vpogled. 

Člen 21.. ..• 

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga odobri minister 
za socialno politiko in narodno zdravje, obvezno mpč pa 
dobi, ko se razglasi v »Službenih novinah«. 

У Beogradu, dne 19. marca 1932.; S. br. 3674.. .-- . 
Minister za socialno politiko 

in narodno zdravje 
Ivan Pucelj s. r. 

324. 

Na osnovi § 36. gradbenega zakona predpisujem 
sledeče: 

norme 
za obtežbe pri graditeljstvu.1 

A. Las-trie teže. 

Ako se teže posebej ne določajo, izračunavajo in izr 
kazujejo, veljajo za točke 1. do 10. sledeče lastne teže/ 
v t/m", za,toČkj 11.,in 12. pa v kg/ms.. ' . .-'. . 

323. 

Izprememba 
pravilnika bratovske skladnice.* 

* Ka osnovi člena 3., točke 12., zakona o ustroju vrhov
ne državne uprave, § 12. uredbe o razdelitvi na oddelke, 
predsedništva ministrskega sveta in ministrstev, člena .1. 
uredbe o ustroju ministrstva za šume in rudnike, člena 
135. pravil bratovske skladnice za zavarovanje delavcev 
in osebja pri rudniških podjetjih v kraljevini Jugoslaviji 
z dne 1. decembra 1925. in predloga rudarskega glavar
stva v Ljubljani št. 1196. z dne 12. marca 19324 

odločam: 
Zaradi začasne sanacije pokojninske blagajne glavne 

bratovske skladnice v Ljubljani ш prispevki v to bla
gajno, določeni s Členom 102. pravil bratovske skladnice 
v! okviru 3% do 5% delavskih kategorijskih, zaslužkov, 
zvišani z odločbo ministrstva za šume in rudnike',R. br. 
11.464-z dne 6. decembra 1927. od 5%.-do 7%, nato pa z 
odločbo ministra za šume in rudnike R. br. 1373 z dne 
9. marca 1931. zvišani za štore na 9%, za Velenje na 
10-8%, za Hrastnik, Kočevje, Laško, Rajhenburg, Trbov
lje in Zagorje na 10-2% — zvišujejo, in sicer za rudnike: 
Štore, Velenje in ,vse premogovnike Trboveljske družbe 
na 12% delavskih'kategorijskih zaslužkov, odnosno 6% 
za zavarovane člane in 6% za podjetja. , . 

Ta izprememba pravil bTatovske skladnice>a zayaî. 
rovanje delavcev in osebja pri rudniških pqdjetjih z dne 
1. decembra 1924. velja od dne, ko e^ ta. odločba podpiše 
e tem, da se razglasi y »Službenih novinah<.f.. '.' t J. 

V Beogradu, dne 24. marca 1932.; R̂  br. 403Ì 
Minister za Sume in rudnike 

'" dr. Stanko Šibenik e. г. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavija - i dne ; 
13. agrila 1932.t št. 85/ХХХУН/Ш* 
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Svinec . ' . . . . . . •. . 
Baker 
Bron. med (mesing) . . . . 
Jeklo, iekleni liv . . i . . 
Lito železo . . , . . . . . 
Cink, valjani 
č i n 1 . ' . , . . . ; . - ' . ; . . . . . 
Granit, diorit, bazalt, porfir . 
PeŠčenec, apnenec, marmor, do 

lomit . . . . . . . . . . . 
Oroh (tuf), lehnjak . . . . 

Klinker v cementni malti .. . 
Navadna zidna opeka v apneni 

ali podaljšani cementni malti 
Navadna opeka v^cementni malti 
Opeka iz apna in peska v apneni 

ali podaljšani cementni malti 
Luknjičasta opeka v apneni malti 
Plošče iz žlindre in cementa . 
Plošče- iz- žlindre in mavca, po 

• dodatku žlindre . .' . . . 
Plošče za. tla iz mavca po pol

nilnem materialu . . . : . 
Kkhien iž: plutoVirie . . . . ' . 

11-4 . 
9-0 . 
8-6 
7-85 
7-3 

'7-2, 
7-4 
2-б—3-3. povpr. 2-8 

1:5T-2-S; povpr. 2:5 
1-3—2-0. povpr. 1-8. 

1-9 -...; , 
t-6 

•1-8 ••: • • 

1-8 
1-3 
1-3 

0-9-1-2 

0;7^1-0 ' 
Ö-6 •>-. 

Z žico armirani omet iz cementa 
Malta iz cémenta . . . . . . . 
Podaljšana malta iz cementa . 
Malta iz apna . 
Z žico armirani omet' iz mavca 
Malta iz mavca ' . 

o*» 
•4* 

m 

4 

lì 
St 

peska s kamenitim drobcem in 
tolčencem . . . . . . . . 

peska s kamenitift drobcem in 
tolčencem in železno armatu-

•м'го (ojačeni. beton) • . .jj.' . 
topilniške žlindre ; ....• . . . 
OrteČne šute s peskom . . .- '. 
piovčastega prodca 8 peskom . 
izgorilne žlindre ;s peskom . . 
izgorilne žlindre . . . . . . 
pepela-. . '. . \ . '.;>-:. . . 
luknjičavega- (poroznega) beto

na za izolacijo in de)e. ki ne 
' ftosiio . . :. ; : . " . ' . . '. 

luknjičavega (poroznega} beto
na za dele. ki nosijo . . . . 

Bukovina, hrastovina, .smolena 
" borovina •'. . . ' . . . . ' ' » '. 
SaireKna, borovina ,•"« 'i » , 
Jelovina . "•.-. Л . . « »! « . 
Navadno steklo in polna stekle-

na opeka . ... i 6 ч.' • • > 
žično steklo . • • • • > • • 

2-4 
2-1 
1-9-
1-7 
1-3 
1-0 

2-2 

2-4- •• 'V 
,1-8—2-4, povpr. 2-0 
1-8 *'. •' 
1-6 
1-2—1-9, povpr. 1-5 
Ì-2 
0<8—1-4, povpr. 1-1 

0-5-Ò-8, ppr.O-j3.5 

1-0-1-2. povpr. 1-1 

0-9 
0-7 
o-e 

2-6 
2-7 

^t;: *. »Službene novine kraljevine; Jugoslavije« \z- dno 
28i marca 1932;, št. 71/XXX/203.. — Gradtteni zakon gt. 
»Službeni Ust< št... 207/42 iz deta: 1981, - :- '--

1 /. 
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Zemlja, ilovica, vlažen . . . . 
Pesek, prodec, tolčenec, vlažen .. 
Zemlja, pesek, prodec. tolčenec, 

ilovica, suh . . . . 
Zidna šuta . . . . . . . . . 
Topilniška žlindra ' . ' . , . . . 
Pesek iz topilniške žlindre . . 
Izgorilna žlindra .' . . . . . 
Premogov pepel, premogov! uga-

ski 

1-7—2-5. povpr. 2-0 
1-5—2'3, povpr. 1-8 

1-4—1-8, povpr.1-6 
1-4 
1-2—1-6. povpr. 1-4 
0-5—1-4. povpr. 1-0 
Ö-7—"1-1, povpr. 1-0 

0-6—0-9, povpr. 0-7 
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Ф a 
M-9. 

•Sa 

Briketi • . . . . . . . . . , . 
Moka (natresena) , „ , , . , , 
Sadje . . 
Volna , , . 
Cepljena drva (meterska) . . . . . , ; 
Tobak . . . 
Oves . 
Ječmen 
Premog . . 
Plinski koks 
Hišne smeti 
Krompir . . 
Koruza . . 
Knjige zložene 
orno (lesno) oglje 
Pšenica . . . . 
Rž . . . . . . 
Repa . . . . a \. % . . . . . . . . . 
Repni rezanci 
Seno (do S m visoko nakopičeno) . . . . 
Seno stisnjeno 
Slad . . . ; •.. . . , . . . - . 
Slama (do 3m visoko nakopičena) . . . . 
4nl ' •• . • 

I J U I . . . . . . . . . . . . . • « . . , 

Trava in detelja . , ; , . . : . . . . , . . 
Papir . . . . . . . . . . , . . , ,' . . 
Cement, nasut 
Sladkor (natresen) . . . . . . . . . . 
Sladkor, zložen v plasteh preko 4 m višine 

• • • . . . k . . s . . 

« • • . . » . . . k . 

Tlak iz granita, bazalta . . . . . . . . 
Tlak iz apnenca, peščenjaka . . -Mi-'H' . . 
Ploščice te' klinkerja .. >.' 'V >;' v : •;%:•' • 
Liti asfalt s prodcem, termakadam... . . » 
Tolčeni asfalt, teraco, ploščice iz žgane gline 
Ksilolit in slični podi . . 
Liti asfalt, linoleum . • . • . . . . . > 
Lesene kocke , . 

Д-00 
0-60 
0-36 
1-30 
0-40 
0-70 
0-55 
0-69 
0'90 
0-46 
0-70 
0-75 
0-80 
0-84 
0-75 
0-76 
0-68 
0-65 
0-8Ü 
04)7 
0>28 
0*53 
0-045 
1--26 
0-35 
l'IO 
1-40 
0-80 
115 

2-7 
2-5 
2-2 
2-1 
2-0 
1-8 
1-3 
1-1 
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Navadni strop iz lesenih gred z 8 cm moč
nim naajpom, slepim podom in podom iz 
deščic, stukaturnim opažem in stukaturo . 

Navadni strop iz stropnikov, sicer kakor po
prej , . . ,.,,.,;(,).. .- . •. •* ' . -• ' ; • 

Enaki toda s .3 cm debelim. tlakom iz opeke 
Stropi iz lesenih gred med železnimi nosilci 

(traverzami) z 8 cm moïninï nasipom, sle
pim podom in podom iz deščic, stukatur
nim opažem in stukaturo, skupaj z nosilci 

Za vsak nadaljnji cm nasipa še 
oboki iz opeke, 12cm.močni, med železnimi 

nosilci z 8 cm močnim nasipom na temenu, 
z ometom, slepim podom in podom iz 
deščic, pri največji razdalji nosilcev Г4 m, 
z železnimi,.nosilpi vred , . «... . . . . 

Enaki toda pri razdalji nosiicev od 1*4 do 
3'0m 

Za vsak nadaljnji cm; debeline oboka še . . 

II. 

v ш 2 

m" o « 

5*1 

Enojno kritje z opeko . . » , . , . , . , 
Dvojno iritje z opeko. , , . . . . ;'?,.''.^ •.;?»:••'. 
Zarezna opeka. . . . . . . . . , . , . e 

Enojno; kmtje ;4 ;S,l|;tiIaveém ; (po^ewio ИДОе) 
Dvojno kriljé s'skrilavcem (vzporedno e sle

menom KÌ»ttOp.;f - , . . : \ , t ) \ . . . . . . . . 
Kritje z umetnim 'skrilavcem (eternitom) na 

podlagi iz strešne lepenke . . . . . • ; « " . 
Enojno kritje s katrâmzy»np strešno lepenko 
Dvojno kritje s KafraniMrano strešno lepen

ko (2 sloja lepenke in 2 namaza s ka-. 
tranom) i. » • » • • . • . ' '. , , ! . . i 

Enako z 2 slojema, lepenke, .2 namazoma s, 
katranom in uvaljanim drobnem prodcem 

230 

330 
840 

250 
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440 

510 
16 

100 
125 
65 
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80 

85 
35 

40-
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Enako s 3 namazi iz katrana . . . . . . 
Streha iz lesnega cementa. 1 sloj močne le

penke, 3 sloji lepenke v lesno-cementai 
snovi, 5 cm ilovnatega peska in 5 cm prodca 

Kritje s cinkovo pločevino št. 13 . . . 
Kritje s pločevino do 1 mm debeline . . . 
Kritje i valovito pločevino iz pocinkane že

lezne pločevine (40X150X1-5 mm) na kot
nem železu •... . . 

Steklena streha z železnim okvirjem in 6 mm 
debelim steklom . . . . . . . . . . 

Enaka s 6 mm debelim žičnim steklom . . 
Za vsak nadaljnji.mm debeline stekla še . . 

Po' razmerju teže kritja se sme vzeti za težo 
glavnega ostrešja do 16 m razpona v kg/ms 

osnovne ploskve: 
za železne, konstrukcije 
za lesene konstrukcije . 

B. P r e m i č n e o b t e ž b e . 

55 
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Ako pr i uporabi prostorov za posebne namene ni 
neugodnejši vpliv zbog obtežbe, se morajo upoštevati 
sledeče mirne premične obtežbe, in to pod tekočimi šte
vilkami 1. do 11. v kg/m s, pod tek. št. 12. in 13. v kg/m1; 
pod tek. št. 14 v kg/m3 in pod tek. št. 15 v kg. 

Lahko delilno zidovje (ometane stene iz lesa, plošč 
iz mavca, iz žlindre, rabica itd. do 7 cm debeline 
z obojestranskim ometom) in z enakomerno raz
deljenim dodatkom premične obtežbe, ako že ni 
vsebovana v njegovi teži (tek. št. 7.in 10.) . . . 

Ravne strehe, na katere stopajo posamezne osebe 
samo včasf. s pritiskom snega in vetra in s stezo 
za strežbo strojev (ta, zadnja obtežba ne sme biti 

• manjša kakor 80 kg/m1) 

Podstrešni prostori za domačo uporabo 
_L 

Stanovanjski prostori, s stranskimi pritiklinami v 
malih 4hišah, ki so obteženi s hišno opravo, 
ljudmi itd. ' . . . . . . ' . . . . 

Stanovanjski prostori s s-transkimi pritiklinami v 
ostalih stanovanjskih.zgradbah, ki so obteženi s 
hišno opravo, ljudmi itd ' . . 

Ravne strehe za bivanje ljudi, s pritiskom vetra 
m snega . . . . . . . . . . . 

10 

11 

12 

13 

^jjafne m službeni prostori, bolniške dvorane, 
šolski oddelki, poslušalnice. potem trgovski lo
kali, prodajalne in izložbeni prostori do 50 m' 
osnovne površine, podstrešni prostori v kolikor 
služijo1 Jdrugim ne pa domačim potrebam, vsi ti 
prostori obenem s težo lahkih delilnih zidov 
(tek. št. 1) 

Stopnišča in vhodi.v malih hišah . . . . . . . 

Stopnišča m vhodi vsake vrste (razen onih pod 
tek. št. 8), balkoni, zborovalne dvorane, gleda
lišča kinematografi, plesne dvorane, telovadnice, 
gostilnice, potem prodajalnice, trgovski lokali in 
izložbeni prostori- z večjo. osnovno površino ka
kor 50 m s m dvorišča, preko katerih se ne sme 
voziti . . . . . . . . . 

Dvorišča: in _ prehodi, preko katerih se sme voziti 
s,prometnimi,sredstvi do 800kg pritiska nä kolo 

•ProStorô .zae (Bh^6vaiije motornih vozil s priti-
.l,.skOHi do-;590kg na kolo. velika skladišča za pro-
: ,,dajo. b^ga .(bazarji), tovarne, delavnice obenem 

s tezo .lahkih delilnih zidov (tek. Št 1) 

Horicontalnl ;pr.it>isk na ročico ograje' stopnišč in 
, balkonov (razen onih pod tek. št. 13), v kg/ma 

H ^ ^ ! t 1 ^ L p * i , t i ^ k , ^ [ o i ! i c o "Kraje v prostorih za 
zborovanja, gledališčih, kinematografih, v kg/m» 
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630 81. kos. 
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Knjižnice, zbirke listin, arhivi, knjigarne, itd. v 

Pri okvirih v strehi, Spirovcih in sličnih nosilcih 
je poleg lastne teže upoštevati še koncentrično 
obremenitev, ki deluje direktno na sredino no-

Za zavorno silo pri premičnih dvigalih ie vzeti ca. 
Њ največjega zavornega pritiska kolesja. Za po
ševno vlečenje je vzeti ca. Vi» zavrte nosilnosti 
enega dvigala, pri več dvigalih pa poševno vle
čenje samo enega in to največjega dvieala. Vpliv 
sunka premične obtežbe na progo dvigalne na
prave je upoštevati z 20% dodatkom vertikal-

500 

100 

i 

II. Povečanje obtežbe. 
Radi sunka, pretresa ali tresenja se morajo mirne 

premične obttóbe že po jakosti teh vplivov povečati za 
1-2—1-5 krat . Povečanje obtežbe mora biti večje za ne
posredno pr izadete in lahke dele kakor za posredno pri
zadete in težje dele. Tako na p r i m e r se mora postopno 
zmanjšanje vpliva n e m i r n e premične obtežbe vzeti v 
razmerju 1-5 :1-3 :1-1 :1-0 za plošče : gredam, ki oja-
бијејо plošče : podvlakam : stebrom, če 1-0 znači mirno 
premično obtežbo. 

III. Zmanjšanje obtežbe. 
S pridržkom, da konstrukcija in fundiranje zgradb 

ustrezajo tudi najstrožjim zahtevam, je po navadi dovo
ljeno zmanjšanje premične obtežbe v sledečih p r i m e r i h : 

a) Vrtilni momenti nosilcev z obteženim poljem z 
najmanj 30 m» površine in 400 kg/ms mirne premične 
obtežbe se smejo zmanjšati na 0*9 polnih vrednosti — 
učinjenih od premičnih obtežb. 

b) P r i večnadstropnih zgradbah je dovoljeno za 
spodnje dele zgradb (stebre, podvlake, temelje, dele zi
dov), na k a t e r e se prenaša teža zgornjih nadstropij, da 
se premična obtežba za nižja nadstropja zmanjšuje po
stopno po sledečem pravi lu: 

P r i premični obtežbi dvéh nadstropij se mora raču
nat i s polno obtežbo; 

p r i premični obtežbi t r e h nadstropij se mora raču
nat i z 0'9 premične obtežbe; 

p r i premični obtežbi štirih nadstropi j se mora ra
čunati z 0-8 premične obtežbe; 

p r i premični obtežbi petih in več nadstropi j se mora 
računati z 0-7 premične obtežbe. 

- Uporabljana podstrešja štejejo za nadstropje. Stalna 
Obtežba se povsod upošteva v polni vrednosti . 

C. T 1 a k v e t r a. 
Vobče je vzeti smer vetra horicontalno. Tlak vetra 

se izračunava na površino, ki je postavljena navpično na 
smer vetra, p r i čemer je upoštevati tudi sesalni učinek 
vetra na nasprotni s trani površ ine: 

za zidovje in s trehe do 7 m višine s p v = 76 kg/mB 

za zidovje in s trehe do 15 m višine s pv = 100 kg/m' 
za zidovje in s trehe do 26 m višine s pv = 125 kg/m* 
za zgradbe nad 25 m višine kakor tudi za odre re

šetkaste konstrukcije, jambore in visoke dimnike s pv = 
Ì25 -f- 0*6 v, kjer znači v višino zgradbe n a d t e r e n o m v 
metrih. V krajih, ki so posebno izpostavljeni močnim 
vetrovom (košavi ali burji) se mora zgoraj navedeni 
t lak vetra povečati za 2 5 % do 50%. Za položaje, k i so 
stalno v zavetju, s m e gradbena oblast dovoliti zmanjša
nje t laka vetra do */« od normalnih vrednosti. 

Pravokotno na 1 m* površine, k i s smerjo vetra tvori 
kot a, učinkuje t lak vetra, ki se izračuna iz enačbe: 
prvn = £V. ; sin» a. 

Za ravne in malo nagnjene strehe se mora računati 
z vertikalnim tlakom vetra z najmanj 25 kg/m s. 

Razen tega se mora pr i odprtih lopah in prostih 
s trehah upoštevati tlak vetra s 60 kg/m" površine zidu in 
strehe, ki učinkuje od znotraj navzven, in to tako, da je 
skupni vpliv najugodnejši. 

P r i zgradbah, pri katerih so zidovi in stropi na obi
čajni način trdno zvezani, navadno ni treba upoštevati 
tlak vetra. 

K . , , Č. ,0,bje.žba. ä s n e g o m . . 
Pri ravnih air do 25ft napram horicontali nagnjenih 

strehah s'è mbra Obtežba s snegom vzeti po 75 kg/m* 
osnovne poyrslne. , ' 

Pri strešnih- nagibih 809, 35°-, 40°, 45°, 50° in več se 
mora obtežba s snegom znfanjšati na 70, 85, 60, 50 in 
40 kg/m2 \ osnovne površine.. Za vmesne nagibe se dobe 
ustrezajoče .obtežbe potem interpolacije. , 

Kadar se upoštevata tlak vetra in obtežba s snegom 
hkratu, se sme obtežba s snegom ha strani, obrnjeni 
proti vetru, zmanjkati &o. 3I? zgornjih vrednosti obtežb. 

V bregovitih krajih se mora obtežba s snegom kra
jevnim prilikam -primerno povečati. 

D.- V e l j a v n o s t n o r m . 
Te nórme'stopajo v veljavo, ko se objavijo v služ

benih novinahc, obvezno moč pa dobijo z dnem 1. aprila 
1932. in tedaj-prestanejo veljati vsi dosedanji predpisi 
za obtežbe pri graditeljstvu. 

•V Beogradu, dne. 16. februarja 1932.; št. 2849/32. 
- . Minister za gradbe-

" Nikola Preka s. r. 

Banove uredbe. 

I. No. 3036/4. 
, 825. 

Razglas. 
Kraljevska banska uprava za Dravsko banovino v 

Ljubljani razglasa, da je z 31. irfarcem t. 1. prenehal po
slovati okrožni inspektorat v Mariboru. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

~~ - " dne 13. apri la 1932. 
Za bana :''••"••'•' 

namestnik pomočnika, 
načelnik upravnega oddelka ' 

dr. Stare e. r.,•:• 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No. 1038/1. 

.•'."'.' Objäya. 
Občina Dev. Mar. v Polju, v arezu ljubljanskem, bo 

pobirala od dneva razglasitve v >Službenem Uetu< tr ista 
1Ш. Sütedafe ађ&ак§ ШШШ 
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a) od 100 1 vinä Din Ï5Ô—,"' 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 150—, 
e) od 100 1 piva Din 30----, ' > --• 
è) od bi stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 20-—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10-—. 
i ) od prašičev Din 10*—, 
g) od drobnice Din 3—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 100—'. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 9. aprila 1932. 

II. No. 3453/1. 
Objava. 

Občina Gorenjski vrh, v srezu Ptuj, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje, občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
• b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 

•••.••' c) od 100 1 piva Din 100—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 11. aprila 1932. 

II. No. 1669/1. 
Objava. 

«Občina Gorica, v srezu Maribor, desni breg, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednjo občinsko trošarino: 

'a) od 100 1 vina Din 50—, 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 9. aprila 1932. 

II.. No. 7538/1. 
Objava. 

Občina Gruškovje, v srezu ptujskem, bo pobirala 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 60-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60—, 
c) od 100 1. pi va. Din 40—,: 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5—. . 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 6. aprila 1032. 

II. No. 170/1,:., 

Objava. 
Občina Krško, v srezu Krško, bo pobirala od dneva 

razglasitve v »Službenem listu« v 1. 1932. naslednje ob
činske trošarine:. ' " " . • 

a) od 100 1 vina Din i00—, 
b) od 100 1 vinskega molta Din.lOO—, 
c) od 100 1 piva Din ÌÓO-—, 
č) od hI stopnje alkohola Spirita, žganja, likerja, 

turna ili konjaka Din 10—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 25—, 
e) od goveda pod' i letom Din 15-—, 
f) od prašičev do 60 kg, čiste, teže Diu lChrr-j, nad 

g) od .drobnice.Din 5 — 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 9. aprila 1932. 

II. No. 1973/1. 

Objava. 
Občina Log, v srezu Ljubljana, bo pobirala od dneva 

razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din 100—, 
č) od hI stopnje ' alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in, konjaka Din 10—. . 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 9. aprila 1932. 

II. No. 31168/1. 

Objava. 
Občina Ormož, v srezu ptujskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 1001 vina Din 100—, 
b) od 1001 vinskega mošta Din 50—, 
c) od 1001 piva Din 150—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganj», 'likerja, 

ruma in konjaka Din 10*—,'• 
d) od 100 kg izvlečkov esenc in eteričnih olj z alko

holom Din 200'—, 
e) od goveda nad enim letom Din 20—, 
i) od goveda pod enim letom Din 10-—, 
g) od prašičev Din 10-—, 
h) od, 100kg uvoženega mesa vseh vrst Din 30-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 9. aprila 1932. 

II. No. 128/2. 

Objava. 
Občina Pameče, v srezu slovenjgraŠkem, bo pobi

rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v ï. 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 80-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 80—, 
c) od 100 1 piva Din 25 l—, » 
č) 9d hI stopnje 'alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 9. aprila 1932. 

II. No. 1240/2. 

Objava. 
Občina Podgorje, v srezu kamniškem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od Ì001 vina Din 100—, 
b) od 1001 vinskega mošta Din IOO'—, 

, # Ј Ш Ј j&a Din gfr-, • "• —• • 
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č) od hl stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din IO-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 9. aprila 1932. 

II. No. 2003/1. 
Objava. 

Občina Podhruško, v srezu kamniškem, bo pobirala 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 1. 1932. na
slednje občinske trošarine: • > 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 l piva Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 9. aprila 1932. 

II. No. 3358/1. 
Objava. 

Občina Radoslavci, v srezu ljutomersko-radgonskem, 
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75—, 
c) od 100 1 piva Din 60—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 9. aprila 1932. 

II.' No. 289/1. 
Objava. 

Občina Šenčur, v srezu kranjskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 70—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 70—,, 
c) od 1001 piva Din 30—, 
Č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5.—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 9. aprila 1932. 

II. No. 7979/1. 
Objava. 

Občina Sv. Jurij ob južni železnici okolica, v srezu 
celjskem,, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službe
nem listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 
c) od 100 1 piva Din 60—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 7*—, 
- d) od 100 kg izvlečkov, esenc in eteričnih olj z 

alkoholom Din 400—, 
e) od 100 1 sadnega moita Din 10—, 

î) od goveda nad 1 letpm Din 20—, 
g) od.goveda pod 1 letom Dih 10-—, 
h) od prašičev Din 5—, 

\ . i) od drobnice Din 5*—, 
j) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 30—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 8. aprila 1932. 

II. No. 30203/2. '•••-....,, 
Objava. 

-Občina Sv. Rok. ob Sotli, v srezu šmarskem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 1001 vina Din .100—, 
b) o,d .1001 vinskega mošta Din 100—, . 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,, likerja,-

ruma in konjaka Din 6—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 11. aprila 1932. 

II. No. 30.686/1. 
Objava. 

Občina Sv. Vid pri Planini, v srezu šmarskem, bo 
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letat 1932. naslednje občinske trošarine: 
T-«)- od 100 1 vina Din 50—,' 

b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—, 
c) od hI ; stopnje alkohola špirita, žganja, likerja; 

ruma in konjaka ,Din .5-—. •-?•'> 
KraijBjeska banska uprava Drayske banovine V Ljubljani, 

dne 11. aprila. 1932. 

II. No. 29.220/1. . "•' 
» Objava. 

Občina škof ja Loka, v srezu kranjskem, bo pobirala 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine; 

:a) od" 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, : 

c) od 100 1 piva Din 70—, 
č) od hI stopnje alkohola: špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din : 6—; .-*_. 
d) od goveda nad 1 letom Din 20—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 8'—, 
f) od prašičev Din 12—, 
g) od drobnice Din 2-50, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20*—< 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
i dne 9. aprila 1932. ••"• ч 

II. No. 2158/1. •••'••'*(" : ' ; } ' " " 

Objava. 
' Občimi Velkà; v srezu Maribor, levi b"reg, Б» pobi

rala od dneva razglasitve v ̂ Službenem Ustu< v L' J$32. 
naslednje občinske trošarine: -

a) od 100 Ivina Din 100—-, ! ' 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—. 

Kraljevska baheka uprava Dravske banovine v Ljubljani* 
-dne; 6. aprila 1Ô32. 

Izdaja kraljevska banska uprava Draval». banovine; njen predetavnlk'In urednik: Pòbar Robert v LJubljani. 
gJWw ta wj»gu P i k « » »Marias*«; IjaMfealj atea- gc*det«*nüo дџам Mfeh&fe ж 1&Ш& 
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OBČI i USKI 

PoStnina plačana v gotovini. 

K R A L J E V I N A 

U*AD 

J U G O S LAVI JA JuhlJ 

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

> 
3 2 . noe. V LJUBLJANI, dne 23. aprila 1032. Letnik I I I . 

V S E B I N A : 
I/'327. Zakon o izpremoanbah in dopolnitvah zakona o taksah. 

828. Odredba, kartere države je smatrati za neokužene po kroni 
pirjevem ra.ku in krompirjevem molju. 

320. Naredba o ureditvi odgonstva in odgonških postaj. 
330. Razglas o ljudskem delu za nedržavne uešte. 

331. Objave banske uprave o pobiranju občinskih, trošarin v 
letu 1932. 

382. Odločba obče seje državnega sveta o členu 6. v zvezi s 
čl. 20. zakona o drž. svetu in upravnih sodiščih. 

333. Razne objave iz službenim novin«. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

327. 

Mi * 
ALEKSANDER L, 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
objavljamo vsem in vsakomur, da sta 

narodna skupščina kraljevine Jugoslavije, 
sklicana za dan 7. decembra 1931. na izredno zasedanje 
z ukazom z dne 23. septembra 1931., v svoji XXVI. redni 
seji, ki jo je imela dne 15. marca 1932. v Beogradu, in 

senat kraljevine Jugoslavije, * 
sklican za dan 11. januarja 1932. na izredno zasedanje 
z ukazom z dne 28. novembra 1931., v svoji XIX. redni 
seji, ki jo je imel. dne 28. marca 1932. v Beogradu, skle
nila in da smo- Mi potrdili in proglašamo 

zakon 
o izpremembah in dopolnitvah zakona 

o taksah,* 
ki se glasi: 

, л . . . ' . - • : % i - .•'.. 

I. Peti odstavek člena 26. zakona o taksah' se izpre-
minja in se glasi: 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
26. marca 1932., št. 70/XXIX/196. — Zakon o taksah in 
pristojbinah gl. >Uradni list< št. 368/113 iz L 1923., 
St. 184/45 (finančni zakon za leto 1927./1928., členi 77., 
88. lu 89.), 200/49, 217/49 iz 1. 1927., St. 329/82 iz L 1S29., 

»siužbeai m< ft№» i* Ш Ш& " 

s Če dvomi davčna uprava" o pravilnosti cenitve, 
opravi novo cenitev po predpisih civilno-sodnega posto
panja po zapriseženih izvedencih. Zoper to cenitev je po 
formalni strani dopustna pritožba na finančno direkcijo; 
odločba te je izvršna.« 

§ 2.' ;• . 
V drugem odstavku člena 29. zakona o taksah je 

namesto besed »s trikratnim zneskom« postaviti besede: 
»z enkratnim zneskom«, za besedami »morajo povrniti 
stroške za cenitev.- pa je postavili vejico in dodati nov 
stavek, ki se glasi: »če pa se ugotovi, da je označena 
manjša vrednost, nego je dejanski dogovorjeno, je kazen 
trikratni znesek zatajene redne takse.« 

§ 3. 

V členu 36. zakona o taksah je v prvem odstavku 
namesto besed »petih do sedmih« postaviti besede: 
»sedmih do.devetih«, na koncu tega odstavka pa dodati 
nov stavek, ki se glasi: »Minister za finance lahko odredi 
za specialne posle tudi po enega strokovnega višjega 
uradnika pri ministrstvu za finance.« 

§ 4-
Prvi odstavek člena 51. zakona o taksah se Izpre-

minja in se glasi: 
»Ce se na listine, izdane v privatnem prometu, ki 

so zavezane plačilu, takse v kolkih ali uporabi taksnega 
papirja, ne prilepi takoj ob nastanku listine nobena ali 
se prilepi nepopolna taksa ali se taksa ne prilepi in ne 
uniči po predpisih ali, se listina v: 15 : dneh od dne, ko 
se je. sestavila, ne prijavi ali se ne uporabi predpisani 
taksni papir, in pridejo taki spisi kakorkoli pred. obla-
stvo, se pobere poleg doplačila redne takse kazenska 
taksa v znesku trikratne neplačane, nezadostno ali ne-
predpisno položene takse. Ce se prijavijo take listine v 
15 dneh od njih nastanka, toda se taksa v tem roku ne 
plača,, se pobere poleg redne takse tudi' kazenska taksa 
v enkratnem znesku.« 

Na koncu drugega odstavka tega člena je dodati: »za 
potrdila ali priznanice o prejemu najemnine na izdaja-
tiliUstinec *~ 
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. , , ; § 5 -
Ćlen"52. zakona o taksah se izpreminja in se glasi: 
»Člen 52. — Lastniki in poslovodje trgovinskih, 

obrtnih in industrijskih obrtov, ki opravljajo obrt brez 
pooblastitve ali dovolitve ali ki prekoračijo obseg dela, 
določen z zakonom o obrtih, se kaznujejo poleg kazni 
po odredbah zakona o obrtih tudi še s trikratnim zne
skom redne takse, določene za pooblastitev ali dovolitev 
za dotični obrt. 

Vse osebe, ki plačujejo takso po tem zakonu občas
no, tedensko, mesečno, polletno, letno itd. vnaprej, se 
kaznujejo, če redne takse ne plačajo pravočasno, poleg 
plačila redne takse z enkratnim zneskom redne takse. 

Predpis tega člena velja tudi za pobiranje občinskih 
taks v Srbiji in Crni gori, toda kazen ne sme biti nikoli 
večja od trikratnega zneska neplačane takse in tudi ne 
sme presezati vsote 5.000 dinarjev. Kjer se znesek redne 
občinske takse ne da ugotoviti, se odmeri kazen po vrsti 
kaznivega dejanja povprečno do največ 5.000 dinarjev.< 

§ 6 -
V točki a) tar. post. 11. taksne tarife je dodati nov 

odstavek, ki se glasi: 
>če se vrši vplačilo naenkrat in v enem 

znesku za ves čas trajanja zavarovanja, od 
celotne položene vsote 0-6%.< 

Na koncu pripombe 2. k tej tarifni postavki je dodati 
nov stavek, ki se glasi: 

>Za zavarovanje ladij in ladijskega inventarja se 
plačuje taksa po točki b) te tarifne postavke.« 

§7. 
V pripombi 8. k tar. post. 12. taksne tarife se črtajo 

besede: >in taksa plačati«; na koncu te pripombe pa je 
dodati nov stavek, ki se glasi: »Če se pogodba v 15 dneh 
prijavi, taksa pa ne plača, se obsodijo pogodniki solidar
no poleg redne takse tudi še na kazen v znesku enkrat
ne redne takse.« 

§.8-

V tar. post. 14. zakona o taksah je za besedo »pogod
be« postaviti besede: >ali listine, izvzemši listine, na
vedene v pripombi 4. te tarifne postavke«, na koncu pa 
je dodati pripombo 4., ki se glasi:" 

»Pripomba 4. Za pogodbe ali listine o najemu zgradb-
stanovanj in lokalov se plačuje po velikosti letne najem
nine, in sicer: 

r if 
* * -

> 4 

preko Din 3.600— 
6.000— 

10.000— 
20.000— 
30.000— 
50.000— 

Din 

plačati taksa po tem predpisu najkesneje do dne 1. Juli
ja 1932., če najemne pogodbe še niso sestavljene in taksa 
ni plačana. Kdor tega ne stori, se kaznuje po drugem 
'odstavku te pripombe.« 

§ 9 . 

Tar. post. 25. taksne tarife v zakonu o taksah se 
izpreminja in se glasi: 

»Tar. post. 25. — Za vsako ponudbo na ofertalnih 
licitacijah pri državnih uradih in samoupravnih telesih 
in imovinskih občinah se plačuje taksa od proračunjene 
vrednosti posla, ki se licitira, in sicer: 
. 1. za posle do Din 20.000— 

i / 2. preko Din 20.000— do 100.000— 
3. „ „ 100.000— „ 500.000— 
4. „ „ 500.000— „ 1,000.000— 
5. za posle preko Din 1,000.000-— in proračunjene 

vrednosti, za vsak pričeti milijon še po Din 100-—. 
Pripomba 1. Za posle, za katere se proračunjena 

vsota ne objavlja, se plačuje taksa na velikost ponujene 
vsote-cene,.po gorenji lestvici.« 

Din 50— 
„ 100— 
„ 200— 
„ 300— 

§ io. 

dodati novo pripombo 4., ki 

; 

V tar. post. 31. je 
se glasi: 

»Pripomba 4. Za priznanico in njen indosament, ki 
se izdajo po zakonu o javnih skladiščih, se plačuje 

in 20-—, neglede na vrednost blaga. 
Za varante, ki se izdajo s posebnim indosamentom, 

se plačuje taksa po gorenji razpredelnici. v 
Plačilu takse niso zavezani ostali indosamenti varan-

tov kakor tudi ne potrdila blaga ali vsote, če se dajo na 
priznanici, odnosno varantu.« 

§ 1 1 . 

V tar. post. 33. zakona o taksah je dodati na koncu 
prvega odstavka: »Za potrdila ali priznanice o prejeti 
najemnini za stanovanja in lokale se plačuje, in sicer: 

do Din 500— Din 1 — 

10— 
2 0 — 
3 0 — 
50— 

100— 
200— 
Din 1 0 0 -
se plačuje 

2.400— do 
3.600— „ 

„ 6.000— 
„ „ 10.000— 
„ „ 20.000— 
„ „ 30.000— 

preko tega zneska pa od vsakih nadaljnjih 
še Yt%. Kljub členu 20. zakona o taksah 
taksa na najemninske pogodbe za zgradbe-stanóvanja in 
lokale neglede na to, za koliko časa se pogodba sklepa. 

Vsi lastniki stanovanj in lokalov morajo sestaviti 
pogodbo ali listino o najemu in plačati takso v 15 dneh 
od dneva vselitve, drugače plačajo razen redne' takse 
tudi Se petkratni znesek redne takse za kazen. 

Za stanovanja in lokale do Din 2.400— letne najem
nine kakor tudi za podnajeme ni obveznosti, sestavljati 
najemne pogodbe. 

Za najeme, ki se zateko na dan, k"o dobi ta zakon 
močj se moraio sestaviti £Q£QdJke aü 1шЏрд a дајвдго in 

od „ 500— do 1.000— „ 2-
„ „ 1.000— „ 2.000— „ 5-

2.000— „ 3.000— „ 10--
preko „ 3.000—za vsakih Din 100—še Din 0-25.« 

Na koncu te tarifne postavke je dodati novo pri
pombo, ki se glasi: 

»Pripomba 3. Lastniki stanovanj in lokalov morajo 
izdajati priznanice s predpisno takso o prejeti najemnini, 
drugače se kaznujejo po členu 51. zakona o taksah.« 

§ 12. 

V tar. post. 34. zakona o taksah je dodati na koncu 
prvega odstavka: »Na obračune denarnih zavodov in 
delniških družb o eskontiranju menic, zastavnih listov 
in temu pod., se plačuje Din 1*—.« 

Na koncu pripombe 2. k 'tej tar. postavki je dodati 
nov odstavek, ki se glasi: 

j »Denarni zavodi in delniške družbe morajo izdajati 
obračune o eskontiranju menic, zastavnih listov itd-, 
drugače se kaznujejo po predhodnem odstavku.« 

/ V tar. post. 36. taksne tarife l e namesto >0-50< po*. 
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§ 14. 

Tar. post. 47. se razširja na vso kraljevino in se 
izpremenjena glasi: 

»Tar. post; 47. — Za odločbe vseh oblastev o odo-
/ britvi administrativnih prepovedi na prejemke držav-

V nih uslužbencev, ki se izdajo na njih prošnjo za račun 
drugih oseb, se plačuje 1%.« 

- , ! • . ' . . ' . . s 1 5 -
V tar. post. 55 taksne tarife je namesto »10« po

staviti: »50«, namesto »20« pa je postaviti: »100«; pri-
pomba 1. k isti tarifni postavki pa' se izpreminja in se 

/ glasi: 
\J »Pripomba 1. Za vsako podaljšanje vizuma v državi, 

ki je iztekel, se plačuje 30-— dinarjev.« 

/ 

. . § 1 6 ' . 
V tar. post. 81. pod c) je namesto »2%« postaviti: 

Jpo tar. post. 14.«, v pripombi 4. pa črtati: >in 14.«. 
Na koncu, te tarifne postavke se dodaja nova pri

pomba, ki se glasi: 
»Pripomba 5. Taksa iz točk 2. ш 3. te tarifne po

stavke se plačuje v gotovini.« 

§ 17. 
Tar. post. 84. taksne tarife se izpreminja In se glasi: 
»Za preiskavo in obsodbo prestopka po zakonu o 

obrtih plača obsojenec, in sicer: 
za dejanja iz § 397. zakona o obrtih Din 2 5 — 

/ » » » § 398. „ „ „ n 50-— 
> » „ 150— 
, „ . „ 1.000—' 

„ ,, § 399. " 
» » § 401. „. 

§ 1 8 . •'. 

Tar. pošt. 89. taksne tarife se razširja na vso kralje
vino in se izpremenjena glasi: . ' . 

>Tar. post. 89. — 1. Za izdajanje pred- Din 
hodne pooblastitve za izdelavo projekta za 
ukoriščanje vodnih sil . . . . . . . . . 5 0 — 

2. Za izdajanje pooblastitve za gradnjo 
novih in predelavo (preureditev) obstoječih 
naprav za ukoriščanje vodnih sil pri napra
vah s primitivnimi, pripravami za pogon jako
sti do 15 brutto konjskih sil na neplovnih 
rekah, rečicah in potokih (mlinov, valjalnic, 
žag, viačilnic, predilnic in kovačnic), od enega 
para kamenov, od enega para stop, od ene 
platnice žage . . ' 50— 

Za potočne mline ob potokih, ki presihajo 10— 
8. Za pregled in odobritev projektov in za 

podelitev pooblastitve za gradnjo se plačuje: 
a) pri napravah brez turbine v jakosti 

nad 15 brutto konjskih sil kakor tudi pri na
pravah pod 15 brutto konjskih sil na plovnih 
In'splavnih rekah in kanalih (mlinih, valjal-
nicah, žagah, vlačilnicah, predilnicah in ko
račnicah) od enega para kamenov, od enega 
para stop, in od ene platnice žage . . , . IGO»— 

b) pri vseh napravah s turbinami poleg 
takse iz prednjega odstavka tudi Se za vsako 
brutto konjsko silo pri napravi po . . . . • 2*— 

4. Za pregled in odobritev projektov in 
Podelitev pravic in za predelavo (preuredi
ta?^ упАппаглАУмплал dfila. na-пгат se тЛп folta 

polovica takse, predpisane za podelitev pra- Diu 
vice za gradnjo. 

ó. Za pregled in odobritev načrtov, pode
litev dovolitve zä postavljanje premičnih mli
nov (mlinov naladjah) se plačuje: 

a) na Dunavu, Savi, Dravi, Tisi, Južni, 
Zapadni in Veliki Moravi od enega para ka
menov . . •. . . . . . . . . . •. . •. 1.000— 

b) na ostalih rekah od enega para ka- " 
menov 500-— 

Za premestitev s prvotnega kraja se pla
čuje polovica te takse. 

6. Za podaljšanje trajanja pravice za uko
riščanje vodnih sil . . . . . . . . . . 50— 

7. Za dovolitev, da se z vodnogrđdbenim 
delom naprav za ukoriščanje vodnih sil sme 
pričeti delati . . . . . . . . . . . . 50— 

8. Za odobritev, da se premeni namen 
naprav za ukoriščanje vodnih sil . . . . . 50— 

9. Za odobritev, da se prenese pravica za 
ukoriščanje vodnih sil na drugo osebo, se pla
čuje polovica takse, določene za novo pravico. 

10. Za odobritev načrta in podelitev do
volitve za postavljanje v vodnih tokih ali ne
posredno poleg njih: ' 

a) vodnih koles (črpalnih kules) za dviga
nje vode . . . 30- •-

b) naprav za črpanje vode, poleg takse 
iz prednjega odstavka, tudi še za vsako brutto 
konjsko silo naprave po '. 1— 

11. Za pregled in odobritev projektov za 
utrjevanje rečnih bregov in uravnanje rek, za 
izboljšanje zemljišč, za preskrbo z vodo in za 
kanalizacijo mest, vasi in poedinih zgradb se 
plačuje: 

a) za projekte z revidiranim proračunom 
stroškov, do 50.000— dinarjev . . . . . . 20— 

b) za projekte z revidiranim proračunom 
stroškov nad 50.000— dinarjev do 1,000.000— 
dinarjev ..: . . . . . . . . . . . ; . 50— 

c) za projekte z revidiranim proračunom 
stroškov nad 1,000.000— dinarjev za vsak za
četi milijon še po . . . . . . . . . . . 50— 

Pripomba 1. Brez odobrenih projektov in plačane 
takse iz te tarifne postavke ne sme nihče začeti postav
ljati kakršnekoli zgradbe v strugi ali neposredno pole* 
struge vodnih tokov, niti zgradbe za odvajanje vode iz 
vodnih tokov, niti zgradbe in del za preskrbovanje na
selij ali zgradb, namenjenih javni rabi, z vodo. niti 
zgradb in del za' kanalizacijo mest in zgradb, namenje
nih javni rabi, kakor-tudi ne zgradb in del za odvajanje 
uporabljene, vode iz mesta in naselij. Kdor ravna zoper 
to, se kaznuje z zneskom od 100— do 500— dinarjev 
poleg kazni po specialnem zakonu. 

Pripomba 2. Za pregled in odobritev projektov, za 
katerih izvedbo daje država podporo ali je udeležena pri 
izdelavi ali izvrševanju projekta, se ne plačuje taksa, 
določena v tej tarifni postavki. 

Pripomba 3. Nikakršna odločba o odobritvi ne more 
biti izdana prej, nego se na izvirni odločbi, ki se izroči 
prosilcu, nalepi in predpisno uniči določena taksa, kar je 
treba označiti na odločbi sami.« 

§ 19. 

Tar. post 90. taksne tarife se razSirJa na vso kralje-
шш ш se izgramenjang glflflir 
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naprav 

Din 

100— 

100— 

2— 

100— 

0-20 

10— 

Ï0O-— 

2-— 

SOU

>Tar. post. 90. — Za odobritev za postavljanje 
s pregledom in odobritvijo načrtov: 

1. Za celotne naprave s parnim, motornim, 
električnim in plinskim pogonom instalacije, 
ki so po veljavnih predpisih zavezane pregledu 

Poleg prednje takse se plačuje tudi le 
za vsako instalirano brutto konjsko silo na
prave po . , . " • * . 

2. Za motor generatorske postaje . . • 
Poleg prednje takse se plačuje za vsako 

instalirano brutto konjsko silo po . . '. . • 
3. Za akumulatorske postaje za ' razsvetlje

vanje in pogon, 
Poleg prednje takse se plačuje tudi še za 

vsako instalirano amperskp uro kapacitete po 
4. Za vsak m5 instaliranega kotla (z re

zervo), ki spada pod zakon o parnih kotlih, po 
5. Za predelavo (preureditev) ali razširi- .. 

tev naprav, omenjenih v točkah 1. do 4. te ta
rifne postavke, se plačuje polovica taks, pred- ; 
pisanih v teh točkah. 

6. Za prenosne vode in daljnovode visoke 
napetosti zunajmestnih omrežij se plačuje: 

a) za napetost do 6000 voltov io vsakih ; 
pričetih 10 km dolžine . . . . . . . . . 

Poleg redne takse se plačuje za vsak in
staliran brutto kilovatni amper v priključenih 
transformatorskih postajah p o . . . . . . '. 

b) za napetost nad 6000 voltov in vsakih 
pričetih 20 km dolžine . . . . . . • : • 

Poleg prednje takse se plačuje za vsak in
stalirani brutto kilovatni amper v priključenih 
transformatorskih postajah po . . . . . ». 

7. Za predelavo (preureditev), razširjenje 
ali pojačanje prenosnih vodov in daljnovodov 
visoke napetosti zunajmestnih omrežij, ome
njenih v točki 6. te tarifne postavke, se plačuje 
polovica takse.« ..-','• 

§ 20. 

Za tar. post. 90. taksne tarife je'postaviti novo tar 
post. 90. a, ki velja za vso kraljevino in se glasi: 

>Tar. post. 90. a. — Za strokovni pregled 
in rabno odobritev, (dovolitev za pričetek dela) 
strojnih, električnih, elektrostrojnih in plin
skih, naprav, namenjenih javni rabi, in instala-

.cij, ki so zavezane pregledu, po veljavnih pred
pisih, kakor tudi : motornih vozil . . . . . • • 

Poleg prednje takse ee plačuje za vsako 
instalirano brutto konjsko silo ali kilovatni ..• 
amper tudi še po . . . • . . . • • • .••• 

Za vsako instalirano brutto ampereko uro 
kapacitete po . . . ;• . . . . . . • • 

Za vsakih začetih in postavljenih 10 km 
voda po • • • • *!,-.•• • 

Za vsak m3 instaliranega kotla ogrevalne 
površine (z rezervo), ki ne spada.pod zakon 
o parnih kotlih, p o . . . . . . • • • • 

Pripomba, Količina brutto instaliranih konjskih sil, 
kilovatnega amper ja, amperskih ur in. kilometrov, ee ugo
tavlja po veljavnih predpisih.« '' 

§ 2 1 . 
Tar. poet. 91. taksne tarife se razširja, na vso kiralje-

vino in ee izpremenjena glasi; 

Din 

100*-

0-30 

0-20 

2 — 

5 r -

»Tar. post. 91. — Pooblastitve za opravljanje obrta 
po zakonu o obrtih. 

Za p o o b l a s t i t v e za o p r a v l j a n j e o b r -
t o v , ki jih izdajo upravna oblastva prve stopnje po> za
konu o obrtih, se plačuje: 

1. Za opravljanje trgovinskega obrta na stalnem po
si oval išču: 

a) za trgovinske obrte na debelo: • Din 
v krajih do 50.000 prebivalcev . . . . . . 500— 
v krajih nad 50.000 prebivalcev ,. 1.000-— 

b) za trgovinske obrte na drobno: 
v krajih do 5000 prebivalcev 
v krajih nad 5000 prebivalcev do 10.000 pre

bivalcev 
v krajih nad 10.000 prebivalcev do 50.000 pre

bivalcev • 
v krajih nad 59.000 prebivalcev do ICO.OOO pre

bivalcev ,. 
v krajih nad 100.000 prebivalcev . . . . . 

2. Za trgovinske obrte, ki se opravljajo 
na nestalnih krajih (§ 125., točka 2., zakona o 
obrtih) se plačuje polovica takse iz točke l.b) 
te tarifne postavke. 

3. Za trgovinsko-poeređniško obrte: 
a) agenturske obrte . . . . . . 
b) komisijske obrte . 
c) generalna trgovinska zastopstva.. 
č) izključna trgovinska zastopstva . 
d) odpremniška spediterska podjetja 
e) odpremniška lcočijaška, podjelja . 
f) ostali posredniški obrti (oglasni in re

klamni zavodi) • • • 1-000-— 
4. Za opravljanje rokodelskega obrta 

v krajih do 100.000 prebivalcev . . . . 
v krajih nad 100.000 prebivalcev 

100"— 

200*— 

300-— 

4O0-— 
500-— 

500-— 
500-— 
500— 
300— 
200'— 

50-— 

50— 
100— 

Za opravljanje gradbenega obrta: 
1.000-

200— 

500*— 
200*— 

1.000-— 

a) inženjerjev,/arhitektov in gradbenikov . 
b) zidarskih, tesarskih, kamnoseških in 

vodnjakarskih mojstrov . . . . . . . 
,6. Za opravljanje: 
a) elektrotehniškega obrta . . . . . . . 
b) elektroinstalaterskega obrta . . 
7. Za opravljanje industrijskega obrta 

(§ 32. zakona o obrtih) . .. . . •• . . . . . 
Pripomba. Vsa podjetja, ki se s pooblastitvijo mono

polnih oblastev bavijo > proizvajanjem monopolnih- pred
metov, plačujejo takso po prednjih predpisih te tarifne ' 
številke glede na vrsto obrta. 

Podjetja, ki se bavijo z'nadrobno prodajo monopolnih 
predmetov plačujejo Din 20-— za pooblastitev za prodajo 
teh predmetov, poleg takse iz tar. post. 235. taksne tarife.« 

§22. 

Tar. post. 92. taksne tarife" se razširja na vso. kralje
vino in ee iapremenjena glasi: . , . 

>Tar. poet. 92. — Dovolitve za opravljanje obrta po 
zakonu o obrtih. 

I. Za d o v o 1 i t e v za opravljanje obrta, ki jo izda-, 
. jajo po zakonu o otetih oMa upravna oblastva prve stop-
• nje,'' se plačuje: ! 

1. Za proizvajanje umetnih rudninskih vod po dnevni 
kaigacditeU aparature za polnjenje steklenic: 
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Din 
do 1000 steklenic Ô00--
ìrad 1000 do 5000 steklenic . . . . . . . . 1.000--
nad 5000 steklenic . 3.000--

2. Za zavode za stave: 
v krajih do 50.000 prebivalcev 2.500--
v krajih nad 50.000 prebivalcev . . . . . . 5.000--

3. Gostinski obrti : 
a) h o t e l i za v s a k o g o s t i n s k o s o b o : 

v krajih do 5000 prebivalcev . . ' . . . " . . . 2 б - -
v krajih nad 5000 do 50.000 prebivalcev . '. . • 50--
v krajih nad 50.000 do 100.000 prebivalcev . '. 75--
v krajih nad 100.000 prebivalcev '.' . . . . 1C0--

b) r e s t a v r a c i j e b r e z h o t e l s k e g a 
o b r a t a : 
v krajih do 10.000 prebivalcev . . . "''. . . ' SC0--
v krajih nad 10.000 do SO.OfiC prebivalcev . '-. 8 0 0 ' -
v krajih nad 50.000 do 100.000 prebivalcev . . 1.500'-
v krajih nad 100.000 prebivalcev . . . . . . 2.000--

c) r e s t a v r a c i j e s h o t e l s k i m o b r a 
t o m plačujejo takso pod a) in b) te točke po 
številu prebivalcev; 

c) g o s t i š č a i n o s t a j a l i š č a : 
v krajih do 10.000 prebivalcev . . . . . . lOO-— 
v krajih nad 10.000 do 50.000 prebivalcev . . 2O0-— 
v krajih nad 50.000'do 100.000 prebivalcev . . 300-— 
v krajih nad 100.000 prebivalcev' . . . . . 600-— 

d) k a v a r n e : 
v krajih do, 10.000 prebivalcev . . . . . . 300-— 
v krajih nad 10.000 do 50.000 prebivalcev . . 500'— 
v krajih nad 50.000 do 100000 prebivalcev . . 800-— 
v krajih nad 100.000 prebivalcev . . . . . 1.000-— 

e) k a v a r n e z omejeno točnjo ali pro
dajo pijač samo v steklenicah: ,; 

v krajih do 10.000 prebivalcev . . > ; . . ... 100-— 
v krajih nad fO.COO prebivalcev do EO.OOOpre-' 

bivalcev . . . . .' . . ". •. '. . . 200-— 
v krajih nad 50.00 do 100.0(K> prebivalcev . . 300-— 
v krajih nad 100.000 prebivalcev .. . . . ' . • . ' 500-— 

f) b a r i: 
v krajih de 100.000 prebivalcev . . . . . . • 3.000-— 
v krajih nad 100.000 p-ebivalcev . ". . . . 5.000'— 

g) go s t i 1 n i c e, b u f f è t i, vštevši tudi • , 
prodajalnice užiških proizvodov: 
v krajih do* 10.000 prebivalcev . . . . 300-— 
v krajih nad 10-000 do 50.000 prebivalcev 500-— 
v krajih nad • 50.000 do 100.000 prebivalcev. 800-— 
v krajih nad 100.000 prebivalcev . . . . 1.0Ö0-— 

h) p en z i je: , ' 
v krajih : do ' ' 5.000-prebivalcev . . . . . •• ' 100*— 
v krajih nad . 5;000 do 10.000 prebivalcev 200-— 
v. krajih nad 10.000 do DO.OOO prebivalcev ::300-— 
v krajih nad 50.000 do 100.000 prebivalcev 400-— 
V krajih nad 100.000 prebivalcev . . . . 500-— 

i) l j u d s k e k u h i n j e : 
v krajih do 50.000 prebivalcev . : . . . . . . 100-— 
v krajih nad 50.000 prebivalcev . . : . . . • 200*— 

j) k r č m e - p i v n i c e : 
v krajih do 10.000 prebivalcev . . . . 100'— 
v kraj ih nad 10.000 do 50.000 prebivalcev ; 200*— 
v krajih' nad 50.000 do 100.000 p r e t i valcev : '3Ö0-—, 
v krajih nad 100.000 prebivalcev . . . . . . 500'— 

~ * V izvirniku očitno pomota >nad«. Op. ur. ' 

. k) za obrate, kjer se prodajajo samo mle
čni proizvodi (>zdravljak<) 

1) za obrate, v katerih se prodajajo samo 
kava in čaj (kavarnski in čajni obrti) . . ••'. 

4. Podjetja za prevoz potnikov in blaga: 
a) omnibusi. . . . . 
b) fijakerji . . . . . . . . . . . . . . . 
c) taksi 
č) z brodom in drugimi plovnimi objekti 

za prevoz z brega na breg na neplovnih rekah 
5. Nosaži in druge osebe, ki dajejo na jav

nih ali nejavnih krajih svoje osebne storitve 
na razpolago. . . . . "'. -. 

obrati in podjetja za izvrševanje .teh poslov 
6. Podjetja za tehtanje blaga: 

v krajih do v 50.000 prebivalcev . . . . . 
v krajih nad 50.000 prebivalcev . . . . . . 

!.. Podjetja za čuvanje varnosti stanovanj 
in lokalov . . . . . ..' '.' .' ; 

8. Trgovine s starimi p r e d m e t i : 
krajih d.o 10.000 prebivalcev "*'. . : . 
krajih nad 10.000 do ' 50.000 prebivalcev 
krajih n a d 50.000 do 1OO.O0Ö prebivalcev 
krajih nad 100.000 prebivalcev '"..'.. . . 

9. Dimnikarski obrti in kpnjedernice; 
krajih do 5.000 prebivalcev . . 
krajih nad 5.000 do 10-000 prebivalcev 
krajih nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 
krajih nad 50.000 do 100.000 prebivalcev 
krajih nad 100.000 prebivalcev . . 

10. Pcdjetj-» za trebljenje greznic in kana
lov in podjetja za pokončavanje podgan . . 

' podjetja za, pokonča vanje mrčesa in temu 
podobno . . . . . . . . . ) . . : • . ; . .•:..- .': . 

11. Za opravljanje trgovinskega in roko
delskega obrta • brez • stalnega poslovališča1 

(krošnjarji), kakor tudi za vi-ako podaljšanie t e : 

dovolitve '•• . '". . . . 
II'.' Za d o v * 1. i t e v , _ki. jo daje ' b a n po 

"akonu o obrtih, se plačuje: ' ' ' 
1. Za odobri tev trgovinskega obrta z orož

jem, strelivom in raznesili . . . . . . . . 
2. Za obrtno proizvajanje orožja, streliva 

in raznesil '.. . . . . . . . . . . ' . 
3. Za zadružna javna skladišča od m 3 

prostornine skladišča po . .:'.....-.'. 

4. Za proizvajanje električne energije za 
javno rabo, kolikor ne gre . za odstavek (')' 
§ 60. zakona b obrtih ' . . ' . 

5. Za proizvajanje strupov, zdravil in 
zdravilnih spècialitet, tvar in in p repara tov za 
zdravila, kolikor ni izključna pravica lekarn 

6. Za trgovinski obrt z,zdravili, zdravilni
mi specialitetàmî, drogami in strupi na de
belo se plačuje taksa it tar . post. 115. taksne 
tarife. • 

7. Za postransko nadrobno prodajo stru
pov in prepara tov za hišno rabo i n tehnične 
n a m e n e . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Za TrŠenje bančnih in menjalskih po
slov kakor tudi onih poslov, ki jih opravljajo 
delniške d r u ž b e ' i n družbe s omejeno zavezo: 

Din 
50-— 

5 0 — 

200-— 
SOB

ICO-— 

1 5 0 - -

2 0 — 
200— 

30O-— 
5 0 0 — 

400— 

1 0 0 — 
200-— 
4 0 0 - -
6 0 0 - -

5 0 - -
100-— 
200-— 
300-— 
500- -

"0-— 

1O0-— 

i • . ' 

'"{S(JP— 

10Ö-— 

I ' — 

2.000-— 

2.Ó0O— 

100--
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v krajih do 10.000 prebivalcev . . . . 
v krajih nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 
• krajih nad 50.000 do 100.000 prebivalcev 
v krajih nad 100.000 prebivalcev . . . . 

9. Za opravljanje obrta za prodajanje 
vrednostnih papirjev na obroke . . . . . . 

10. Za opravljanje obrta za prodajo vred
nostnih papirjev na obroke, odobrenega del
niški družbi ali družbi z omejeno zavezo . . 

11. Za opravljanje podjetja za prodajo 
premičnih stvari po javni dražbi (licitacijski 
zavodi) 

12. Za opravljanje podjetja za dajanje po
sojil na ročno zastavo 

13. Za opravljanje podjetja za dajanje in-, 
formacij in posredništva za poravnavanje med 
dolžniki in upniki . . . ' . . . . ' . . ' • • 

14. Za opravljanje časopisne agencije . . 
15. Za opravljanje potniške agencije: 

krajih do 5.000 prebivalcev . . . . ,. 
krajih nad 5.000 do 10.000 prebivalcev 
krajih nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 
krajih nad 50.000 do 100.000 prebivalcev 
krajih nad 100.000 prebivalcev . . "''." .• 

16. Za pisarne za posredovanje kupopro
daj nepremičnin . . . . . . . . . . . . . . 

17. Za pisarne za zastopanje pred uprav
nimi oblastvi, izvzemši finančno-pravna zastop
ništva in carinska posredništva • . • . .• .... 

18. Za pisarne za ženitno posredovanje . 
19. Za privatne detektivske pisarne . . 
20. Za privatno pisarno za posredovanje 

dela in služb: 
v krajih do 10.000 prebivalcev .... . . . 

krajih nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 
krajih nad 50.000 do 100.000 prebivalcev 
krajih nad 100.000 prebivalcev . . . . 

21. Za opravljanje pomorske agenture: 
krajih do 10.000 prebivalcev . . . .. 
krajih nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 
krajih nad 50.000 do 100.000 prebivalcev 
krajih nad 100.000 prebivalcev . . . . 

Za opravljanje reenc agenture se plačuje 
polovica te takse. 

22. Za opravljanje kinematografskega (bio-
skopskega) obrta: 
v krajih do 50.000 prebivalcev . . . . . . 
v krajih nad 50.000 prebivalcev .' 

23. Za opravljanje podjetja za redni pre
voz potnikov in blaga: 

a) z malimi železnicami za javni promet, 
ki niso spojene z državno železnico . . . . 

b) z motornimi vozili (avtobusom, tovor
nimi avtomobili) » • 

c) s tramvajem. • • » i * » » • i • ». 
24. Za javno klavnico . . • > . • < > 
III. Za d o v o l i t e v , ki jo daje po za

konu o obrtih m i n i s t e r za trgovino in 
industrijo, minister za socialno politiko, ' mi
nister za vojsko in mornarico, odnosno miniv 
s ter za finance^ se plačuje: 

Din 
1.000-
2.000-
3.000-
4.000-

5.000— 

5.000-

3.000-

3.000-

5.000-
200-

250-
500-

1.000-
1.500-
2.000-

3.000-

v 
v 
v 

v 
v 
v 
v 

,2.500t-
5.000-
1.000-

200-
300-

.400-
500-

600-
800-

1.000-
2.000-

200-
500-

2.000--

1.000-
1.000-
Ì.0O0-

1. Za opravljanje podjetja za redni prevoz Din 
potnikov in blaga z motornimi vozili (avto
busi, tovornimi vozili) 1.0G0 

2. Za opravljanje bančnih in ' mcnjalskih 
poslov po delniški družbi ali družbi z ome
jeno zavezo kakor tudi za opravljanje zavaro
valnih poslov, od glavnice dotične družbe . . 0-10% 

3. Za industrijski (tvorniški) obrat, ki je 
po vrsti in storilnosti posebnega pomena za 
obrambo države (odstavek (•) § 60. zakona 
o obrtih) 1.000— 

4. Za izselniško agencijo 5.000— 
5. Za finančno-pravno zastopništvo . . • 2.500— 
6. Za carinsko posredništvo se plačuje 

taksa potar , post. 225. taksne tarife. 
7. Za obrat tvornice piva 10.000-— 
8. Za obrat tvornice špirita: 

a) industrijske ' . v - 10.000— 
b) kmetijske 5.000— 

9. Za obrat tvornice kvasa 5.000— 
10. Za izdelovanje igralnih kart in domin 

taksa iz pripombe 2. k tar. post. 236. taksne 
tarife. 

11. Za obrat tvornice za proizvajanje 
orožja, streliva in raznesil 5.000*— 

12. Za tvorniško destilacijo rudninskih olj 2.000— 
13. Za proizvajanje zdravil biološkega iz

vora 5.000— 
14. Za proizvajanje zdravil biološkega iz

vora za živali 5.000-— 
. 15. Za javna skladišča od m3 prostornine 

skladišča po l'«>0 
16. Za izdelavo filmov , 1.000— 
Pripomba 1. Če obrta, omenjenega v tar. post. 91. 

in 92. taksne tarife v zakonu o taksah, po odredbah po
sebnih zakonov na poedinih pravnih področjih ni treba 
protokolirati, se inora ob izdaji pooblastitev ali dovoli
tev za tak obrt pobrati poleg takse za pooblastitev ali 
dovolitev tudi še taksa za protokolacijo, predpisana v 
tar. post. 31. do 40. taksne tarife v zakonu o sodnih 
taksah. , . 

Predpisi pripombe k tar.' post. 31. do 40. taksne ta
rife v zakonu o sodnih taksah se ukinjajo. 

Pripomba 2. Inozemski podaniki države, s katero 
ni dogovora o vzajemnosti za opravljanje obrtov, iz
vzemši ruske pribežnike, plačujejo za opravljanje obrta 
trikratno takso iz te tarifne postavke. 

Pripomba 3. Za družabništvo, inozemskih delniških 
družb, zadrug in družb z omejeno zavezo z domačim 
podjetjem se plačuje poleg takse iz tax. post. 10., točke 3., 
še Din 5.000-—.< 

§23. 

Tar. post. 93. taksne tarifé se izpremlnja in se glasi: 
»Tar. post. 83. — I. Posebne odobritve za posta

vitev delavnic (po §§ 105. in nasi, zakona o obrtih): 
/ 1. Za odobritev za postavitev delavnic in naprav in
dustrijskega značaja, ki se daje po §§ 106. in 107. za
kona o obrtih, ee plačuje taksa po tar. post.JB0. taksne 

Ч-tarife. 
2. Za ostale delavnice in naprave: Din 
a) brez motorne pogonske sile . « • i , бО—< 
b^ kinematografov, (bipskopov) . t • • 200--^ 
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c) delavnic ali naprav za izdelavo, pre- Din 
delavo, izvajanje in prirejanje filmov in ce
luloida . . 500-— 

d) delavnic in naprav za izdelavo stru
pov, zdravil in zdravilnih specialitet, tvarin 
in preparatov za zdravila 20O 

e) delavnic in naprav za tvorniško izde
lovanje orožja, streliva in raznesil . . . . 500— 

f) ostalih delavnic in naprav za izdelo
vanje orožja 200— 

g) malih, mestnih, cestnih, žičnih in po
dobnih železnic, če niso spojene z državno že
leznico, kakor tudi tramvajev za javni promet 500-— 

. h) tvornice kart in domin 2.000— 
i) delavnic iu naprav za proizvajanje 

zdravil biološkega izvora 500— 
j) delavnice in naprave za proizvajanje 

živalskih zdravil biološkega izvora . . . . 500— 
k) za industrijska (tvorniška) podjetja, ki 

so po vrsti in storilnosti posebnega pomena 
za zaščito in obrambo države 200— 

II. Za o d o b r i t v e za rabo (§ 113. za
kona o obrtih), izvzemši one iz tar. post. 89. 
in 90. a taksne tarife 50-— 

Pripomba 1. Za postavitev vodnogradbenih naprav 
se plačuje taksa iz tar. post. 89. taksne tarife. 

Pripomba 2. Za vsako bistveno izpremembo ali raz
širitev delavnice ali naprave v konstrukciji, obsegu, 
razporedu, kraju ali proizvajanju (§ 118. zakona o 
obrtih), izvzemši one iz tar. post. 89. in 90. taksne ta
rife, se plačuje polovica takse, določene v tar. post. 91. 
in 92. taksne tarife v zakonu o taksah.« 

§ 24. 

Tar. post. 94. taksne tarife se izpreminja in se glasi: 
>Tar. post. 94. — 1. Za prijavo ustanovitve pomož

nega lokala istega obrta na področju iste občine, kjer 
je sedež glavnega obrata, ki se opravlja na osnovi po
oblastitve: - Din 

a) poslovalnice in pisarne . . . . . . 2 0 — 
b) prodajalnice in delavnice . . . . . 50— 
2. Za- prijavo ustanovitve pomožnega lo

kala istega obrta na področju istega občega • 
upravnega oblastva prve stopnje, ki se oprav
lja na osnovi pooblastitve: 

a) poslovalnice in pisarne — polovica 
takse, določene za pooblastitev za opravljanje 
dotičnega obrta, odnosno podjetja; 

b) prodajalnice in delavnice, kakor za 
novo pooblastitev za opravljanje dotičnega 
obrta, odnosno podjetja. 

3. Za odobritev ustanovitve pomožnega 
lokala istega obrta na področju iste občine 
Pri obrtih, ki se opravljajo na osnovi dovo
litve (§ 60. zakona o obrtih): 

a) poslovalnice in pisarne . « , , . , 
b) prod; jamice in delavnice . , , , . 
4. Za ustanovitev pomožnega lokala iste

ga obrta na področju istega občega uprav
nega oblastva prve stopnje pri obrtih, ki se 
°pravljajo na osnovi dovolitve: 

a) poslovalnice in pisarne . . » , , . 
b) prodajalnice in delavnice kakor za 

ûoyo dovolitev. za_onraylj[anj|e. dotičnega pbrta. 

6 0 — 
100— 

100— 

/ 

5. Za prijavo premembe pomožnega lo
kala iu premestitev obrata na področju iste 
občine . 

6. Za prijavo postavitve magazina, hrani-
šča, založišča in skladišča: 

a) trgovinskih in rokodelskih obrtov . . 
b) industrijskih podjetij 
7. Za ustanovitev podružnice se plačuje 

taksa, sdoločena za ustanovitev glavnega obra
ta v tem kraju. 

8. Za odobritev postavitve ali premembe 
poslovodje: 

a) pri trgovinskih in rokodelskih obrtih . 
b) pri industrijskih podjetjih . . . . . 

§ 25. 
Tar. post. 95. taksne tarife se izpreminja in 
»Tar. post. 95. — Izpričevala. 

1. Za pismeno potrdilo združbe ali okrož
nega odbora o vloženi prijavi za opravljanje 
izpita ' . 

2. Za pomočniško izpričevalo združbe, 
odnosno okrožnega odbora o opravljenem 
izpitu 

3. Za izpričevalo o opravljenem izpitu: 
a) za upravljalca parnih strojev in kotlov 
b) za kurjača parnih strojev in kotlov . 
c) za upravljalca električnih naprav . . 
č) za upravljalca aparatov za razvijanje 

acetilena 
d) za kinematografskega operaterja . . 
e) za gradbenika visokih ali nizkih zgradb 
f) za mojstra (zidarskega, tesarskega» 

Mesarskega in vodnjakarskega . . . . . . 
g) za elektrotehnika 
h) za elektroinstalaterja 
i) za vozača motornih vozil 
j) za osebe, ki upravljajo tehtanje blaga 
4. Za izpričevala .o opravljenem mojstr

skem izpitu, izvzemši ona, ki so omenjena v 
prejšnji točki . . . . . . . . . . . . 

§ 26. 
Tar. št. 96. se izpreminja in se glasi: 
»Tar. št. 96. — Ostale takse: 
1. Za odobritev razprodaje se plačuje Ista 

taksa, kakor za pooblastitev ali dovolitev za 
opravljanje dotičnega obrta. 

2. Za banovo dovolitev za ambulantno 
delo potujočih kinematografov (bioskopov), 
mlatilnic, traktorjev, motornih voz in temu 
podobno 

3. Za pooblastitev za postavitev avtomata 
na ulicah \ 

4. Za potrdilo o trajanju vajeniške službe 
5. Za potrdilo združbe ali okrožnega od

bora, da je učenec (vajenec) dovršil učni čas 
brez pomočniškega izpita, § 288. . . . . . 

6. Za potrdilo o vedenju in pokazani iz
obrazbi pomočnika med službo . » • . , . 

7. Za banovo dovolitev: 
a) za sejme • • • • • • ! • 
b) «a tržne dneve . , , , , . . . 

8. Za dovolitev ministra za trgovino in 
industrijo za vzorčne sejme; 

Din 

2 0 — 

2 0 — 
5 0 — 

2 5 — 
1 0 0 -

se glasi; 
Din 

5 — 

10— 

100— 
50.— 

100— : 

100-
200-
200-

50--
100-
5 0 -

100-
2 0 -

30— 

100— 

500— 
20— 

10-

20-

200-
100-
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v krajih do 50.000 prebivalcev . . . . 
v krajih nad 50.000 do 100.000 prebivalcev 
v krajih nad 100.000 prebivalcev . . . . 

Din 
200— 
500— 

1.500— 

§ 27. 

Tar. post. 99. a. zakona o taksah se izpreminja in 
ee glasi: 

>Tàr. post. 99. a. — Na vse vstopnice, in sicer: 
1. za gledališča, umetniške koncerte in gledališke 

predstave prosvetnih društev, za dirke kola jahačev — 
jahalni! društev za pospeševanje konjereje in za javne 
vaje in tekme športnih društev se plačuje taksa 10°/ o 
od vrednosti prodane vstopnice. Ta taksa se plačuje 
tudi za koncerte in zabave, ki jih prirejajo prostovoljna 
gasilna društva, ki se vzdržujejo sama in izključno zato, 
da nabavljajo priprave, potrebne zoper požar, in za 
podpiranje svojih članov, ki so se ponesrečili v požarni 
službi; ,. . , 

2. za bioskope, zabave in plesne veselice, cirkuse, 
akrobatske, atletske, čarodejske in spiritjetičhe pred
stave, panoptike, menažerije, razne druge razstave, pa
norame, fotoplastike in vobče za vse vstopnice k pri
reditvam, kjer se ljudje zbirajo zaTadi zabave in raz
vedrila, se plačuje taksa 20% od vrednosti vstopnice. 

Ta taksa 20°/o se plačuje tudi na vstopnice za pri
reditve iz točke 1., če se prirejajo s plesno zabavo,̂  
razen prireditev gasilnih društev. 

Pripomba 1. Na predstavah, kjer se plačuje poleg 
vstopnice ali namesto vstopnice, katere cena ni določena 
vnaprej, prostovoljen prispevek, se plačuje tudi taksa 
10%, odnosno 20°/o od skupnega zneska prostovoljnega 
prispevka, kakršen je pač značaj prireditev iz točk 1. in 
2. te tarifne postavke. V ta namen mora voditi prire
ditelj točen seznamek vseh prispevnikov in vsote da
nega prispevka bodisi da se da prispevek brez vstop
nice bodisi k vstopnici. 

Pripomba 2. Ce se plačujejo >vstopk jv povpreč
nem znesku v obliki vpisnine v klub, društvo ali družbo 
ali v obliki sezonske karte ali v obliki abonmaja za 
določeno Število vstopov ali za vstope v določenem časov
nem razdobju, se pobira ta taksa odstotno po gorenji 
stopnji po skupno plačani vsoti. Pfesne šole, če qo kot 
take protokolirane in obdačene z neposrednim davkom, ne 
plačujejo te takse na šolnino (članarino) svojih učencev; 
če pa prirejajo zabave, matineje in temu pod., plaču
jejo takso po tej tarifni postavki na vstopnice ali pro
stovoljne prispevke za te prireditve. 

V drugih primerih, če je vstop dovoljen brez vstop
nice (>vstop prost«), a se v lokalu prodajajo pijače in 
jedila in se tukaj ljudje zbirajo zaradi zabave, plesne 
veselice in razvedrila, poslušajoč petje, godbo radijske 
aparate in druge glasbene avtomate, gledajoč bioskopsko 
predstavo itdl, se določi'taksa povprečno za «L<tan-
To takso mora plačati vnaprej lastnik podjetja. Plačilu 
te takse so zavezani tudi nočni obrati — javni toleri
rani obrati. Taksa se določa v sorazmerju z metto, ki » 
povprečno pobirajo v dotičnem kraju od podobnih lo
kalov kot taksa od. vstopnic. . . . . * ' 
. Pripomba 3. Bari, kabareti, orfeji, vaneteji, cale-
chantants, nočne kavarne, kjer izvajajo poklicni artisti 
evoje produkcije, razne plese, balet in temu pod., to 
vee ostale podobne naprave plačujejo kot takso 20°/o 
celokupnega povprečno ugotovljenega kosmatega dohod
ka v lokalu, nezavisno od tega4 ali Je dovoljen, ytfpp. » 
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plačilo vstopnice ali ne. Za kosmati dohodek se smatrajo 
vsote, pobrane za vstopnice, programe, garderobo, ?,a 
pijačo, jedi in vse druge storitve in razvedrila. 

Za osnovo izračunu' tega kosmatega dohodka služi 
približna velikost lokala, število sedežev, trajanje pri
reditve, približni potrošek in cena jedi in pijač, dohodek 
od garderobe, neglede na to, kdo jo ima, vrednost vstop
nic ali postrežbe'in temu pod. 

Ta kosmati dohodek se določa povprečno za en dan. 
Pripomba 4. Izjemoma se ta taksa ne pobira za: 
1. predavanja in razstave, ki služijo v poučne, pro-, 

svetne in gospodarske namene; 
2. zabave na vaških slavuostih, cerkvenih in šolskih 

slovesnostih, proslavah in narodnih svečanostih, če se 
prirejajo na krajih, ki so za to določeni; 

3. cerkvene koncerte (v cerkvah), javne vaje so
kolskih društev in koncerte domačih pevskih in u me t-
niško glasbenih društev, če se prirejajo brez plesne 

4. vstopnice v državne, banovinske in občinske 
muzeje; . , * i. 

5. prireditve društva Rdečega kriza samo ob dneh, 
določenih za nabiranje prispevkov; 

6. državna in banovinska narodna gledališča kakor 
tudi gledališke predstave vaških čitalnic. Ce dajejo ta 
gledališča svoje prostore drugim ustanovam in prire
diteljem v najem, se plačuje taksa po tej tarifni po
stavki. 

Pripomba 5. Pri prireditvah z vstopnicami, ki so 
zavezane taksi iz te tarifne postavke, se smejo uporab
ljati samo vstopnice državne izdaje. 

Vstopnice za vse prireditve daje izključno ministr
stvo za finance — oddelek za davke v izdelavo in jih 
oddaja po podrejenih blagajnah prirediteljem, pobirajoč 
vnaprej poleg zakonske takse tudi stroške za izdelavo 
vstopnic. Vstopnice se izdelujejo v državni markarnici 
v Beogradu ob nadzorstvu komisije za izdelavo taksnih 
vrednotnic, ki .se ji v ta namen prideljuje tudi en stro
kovni višji uradnik oddelka za davke, ki ima iste pra
vice in dolžnosti, kakor ostali člani komisije. 

Pripomba 6; Vsâk ' prireditelj. je dolžan prijaviti 
pristojnemu oblastvu ' svojo prireditev in predložiti na 
vpogled dovolilo za* prireditev, in sicer: 

a) kdor ima stalni obrt, najkesneje v 5 dneh pred 
pričetkom dela vobče z označbo predstav za en dan; 

b) kdor prireja samo občasno prireditve, najkesneje 
24 ur pred pričetkom prireditve. 

Za pravočasno vložitev prijave je odgovoren^ imet
nik prostorov, odnosno kraja, kjer se prireditev vrši. 

Pripomba 7. Na prireditvah, za katere je predpi
sana vstopnica, smejo biti samo one osebe, ki so oprem
ljene s predpisanimi vstopnicami. 

Brez predpisne vstopnice ne sme biti v lokalu, kjer 
se vrši prireditev, odnosno na kraju prireditve niti ena 
oseba. - . 

Zaradi kontrole so posetniki zabave dolžni, hraniti 
vstopnice do konca, zabave, in jih oblastvu na zahtevo 
pokazati. 

Pripomba 8. Z vstopnicami ee Je založiti pri pri
stojni davčni upravi med uradnimi urami, vsaj 24 ur pred 
prireditvijo. 

. Odmerjene povprečne takse je plačati pri občasnih 
prireditvah 24 urpred prireditvijo za en dan ali za več 

l dni, pri stalnih podjetjih pa, najmanj za .10 dni vnaprej. 
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Pri prireditvah ob prostovoljnih prispevkih se mora 
o tem obvestiti pristojno finančno oblastvo vsaj 24 ur 
pred prireditvijo, da more prisostvovati zbiranju pro
stovoljnega prispevka, na katerega se plačuje taksa takoj 
po dokončanem nabiranju. 

Pri klubih, društvih ali napravah, pri katerih je v 
plačani članarini obsežena tudi vstopnica k raznim pri
reditvam, se plačuje taksa praviloma in najkesneje do 
konca meseca februarja, za člane, vpisane med letom, 
pa takoj drugi dan po vpisu. 

Pripomba 9. Za osebe, ki so zavezane postopali po 
predpisih te tarifne postavke, se smatrajo prireditelji, 
pri pravnih osebah pa njih zakoniti ali pooblaščeni za
stopniki. Ce prireja prireditve več oseb, so vse solidarno 
odgovorne. 

Imetnik prostorov ali kfaja, kjer se vrši prireditev, 
je odgovoren za takso solidarno s prirediteljem, če 
dopusti, da se vrši, prireditev brez prijave. 

Pripomba 10. Prireditelji, ki svoje prireditve ne 
prijavijo v določenem roku, ki. ne predlože .seznamkov 
o prostovoljnih prispevkih ali ki ne obveste finančnega 
oblastva o vpisanih članih, sé kaznujejo v denarju od 
500 do 1000 dinarjev. . . . 

Prireditelji, ki ne plačajo odmerjene takse v dolo
čenem ro!:u, plačajo poleg redne takse še 50% za kazen. 

1 Prireditelji; ki preprečijo kontrolnim finančnim 
organom pristop v lokal, zgradbo, odnosno na kraj, kjer 
se vrši prireditev, se kaznujejo od 500 do 2000 dinarjev. 

Posetniki, ki ovirajo organe v izvrševanju kontrole, 
se kaznujejo od 100 do 200 dinarjev. 

Pripomba 11. Ce se vrši prireditev brez predhodne 
prijave; če se najdejo v lokalu osebe brez predpisne 
vstopnice ali- če se zasedejo dražji prostori od onih, za 
katere vstopnice veljajo; če se prodajo vstopnice po 
višji cêni, kakor se vstopnica glasi, ali se prodajo vstop
nice državne izdaje, ha katerih ni datuma prireditve,, se 
kaznuje odgovorna oseba (prireditelj) z dvakratnim do 
desetkratnim zneskom1 redne takse. 

Za prireditve, ki se vrše brez predpisanih vstopnic, 
se smatra, da so vsi prostori v lokalu razprodani in se 
po tem odmeri redna in kazenska, taksa. 

Pripomba 12. Odločbe o odmeri takse iz te tarifne 
postavke in razsodbe o kaznovanju izdajajo v prvi stop
nji davčne uprave; zoper njih odločbe je dopustna pri
tožba na finančno direkcijo v 5 dneh. 

Odločbe o, odmeri takse iz pripombe 3. te tarifne 
postavke kakor tudi razsodbe o kaznovanju po kaznivih 
dejanjih izdajajo finančne direkcije in se te vročajo od
delku za davke po uradni dolžnosti. Šele po odobritvi 
oddelka za. davke so te odločbe izvršne. Oddelek za ^ 
•davke sme to takso zvišati, 6e spozna, da je odmerjena 
v škodo državne blagajne. 

Plačila odmerjene takse pritožba ne zadržuje. 
Pripomba 13. Povračilo takse se sme izvršiti za 

nerazprodane vstopnice, odnosno pri povprečni taksi za 
dneve,, za katere ni pogojev, zbog katerih se ta taksa 
plačuje. Ce se vrši povračilo za' nerazprodane vstopnice, 
se né more vrniti odškodnina, pobrana za izdelavo ne-
razprodanih vstopnic. .. 

Prošnjo za povračilo takse je vložiti v 5 dneh od dne 
poslednje prireditve ali od dne,, ico so prestali .pogoji 
za pobiranje povprečne takse, g r i c ^ n ftblastyu, ki 
ìe takso £obiakv ' . ~.' ' - ' 

. Odločbo o povračilu takse od vstopnic izdaja davčna 
uprava in če je pozitivna, jo takoj izvrši. 

Predmete po izvršenih povračilih takse na vstop
nice mora vročiti davčna uprava ob pričetku vsakega 
tromesečja za preteklo tromesečje pristojni' finančni 
direkciji v pregled. Direkcija preizkusi pravilnost iz
vršenega povračila in uniči komisijski vse priložene 
vstopnice, za katere se je taksa vrnila, predmet s komi-
sijîkim zapisnikom vred pa vrne davčni upravi za 
arhiv. 

. Za nerazprodane se smatrajo one vstopnice, ki niso 
iztrgane iz knjižice — bloka in imajo še,kupon. 

Pripomba 14. Uradniki, ki opravljajo revizijo o pra
vilnem izvrševanju predpisov te tarifne postavke, imajo 
pravico do odškodnine za nočno službo, ki jo odreja od
delek za davke; v ta namen se pobira na vsote, plačane 
po tar. post. 99. a in 99. c kontrolna taksa 5°/o. 

Ta kontrolna taksa in za stroške za izdelavo vstop
nic pobrane vsote se knjižijo v korist sklada, ki se usta
novi pri oddelku za davke. Iz tega sklada se plačujejo 
stroški za izdelavo vstopnic in ostalih taksnih obrazcev 
in odškodnina za opravljanje nočne službe v znesku, 
ki ga predpiše minister za finance. 

Pripomba 15. Vse druge dosedanje državne doklade 
se ukinjajo. 

Pripomba 16. Občinske takse na vstopnice ne smejo 
biti višje od 50% državne takse, ostale samoupravne 
takse pa skupaj 40% državne takse. '' ' . 

Pripomba 17. Predmete, po katerih se je izvršilo 
povračilo takse na vstopnice do uveljavitve tega zakona, 
vroči uprava pristojni finančni direkciji, ki postopa po 
predpisih pripombe 13. te tarifne postavke. 

Pripomba 18. Minister za finance se pooblašča, da 
predpiše za izvrševanje predpisov te tarifne postavke 
pravilnik.« " •'"•-..• ' • • • 

•'• § 2 8 . . . • • . - . _ • . ' 

Tar. post. 100. zakona o : taksah se Iepremmja in 
se giaci: • . ' • 

»Tar. post. 100. 1. Za prijavo, da ima kdo vozila, 
neglede na to, ali se rabijo in ali so uporabna, se plačuje 
na leto: 

a) za avtomobile, prikolico in avtobus, od Din 
vsakega . . . . . . . . . . . . . . . IOQ-_ 

b) za motocikel s prikolico. ali brez nje 50'— 
c) za iijakrski (polfijakrski) voz . . . . 25'— 
č) za bicikel . . . . . . . . . . . . 5-

/ 2. Za rabno odobritev vozil se plačuje ' 
na leto: 

a) za potniške avtomobile, težke do 
vštetih: 
1OO0 kg od 1 kg . . . : . , . ' , . .'••, 
nad 1000 kg do 1500 kg od 1 kg . , . .- . 
nad 1500 kg od 1 kg . . . . . . .„ , . 

Teže pod 1 kg se ne upoštevajo; 
b) za avtomobile, s katerimi se opravlja 

obrt za prevoz pcHnikov (avtotaksi) od 1 kg 
c) za avtobuse in tovorne avtomobile s 

prikolico ali brez nje od 1 kg . . . . 
č). za motocikle s prikolico ali brez nje 

od 1 kg . . . . . . . , . . . . , . 
• d) za fijakrski (polfijakrski) voz z dvema 

konjema. . . . . . . . . . . . . . . . . 

1-— 
1-50 
2-— -\ 

0-75 

0-50 

2:50 

100:-
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e) za fijakrski (polfijakrski) voz z enim Din 
konjem 50*— 

f) za bicikel 20-— 
Pripomba 1. Osebe, ki izvršujejo obrt prevoza pot

nikov in blaga z avtomobilom, se ne obdačujejo izza 
dne 1. januarja 1933. z davkom na poslovni promet. 
Prav tako se ne obdačujejo izza dne 1. januarja" 1933. 
z davkom na poslovni promet osebe, ki izvršujejo obrt 
prevoza potnikov s fijakrskimi vozmi. 

Pripomba 2. Odmeri takse po teži služi za osnovo 
teža vozila z vsemi pripravami, orodjem in rezervnimi 
deli, ki spadajo k dotičnemu vozilu. 

Za vsako vozilo se ugotovi teža samo na državni 
ali občinski tehtnici enkrat in velja, dokler je dotično 
vozilo zavezano taksi iz te tarifne postavke. 

Pripomba 3. Vsa vozila, omenjena v tej tarifni po
stavki, se morajo vsako leto pri pristojnem policijskem 
oblastvu prijaviti in registrirati in se mora plačati pri
javna taksa neglede na njih rabo. Avtotaksiji morajo 
predložiti ob letni prijavi potrdilo davčne uprave, ki 
se izdaja brez takse, da so plačali preteklo leto pridob-
nino, drugače se prijava ne sprejme niti ne izda odo
britev za prihodnje leto. 

Obveznost, podati prijavo in plačati prijavno in 
letno takso, nastane: 

a) za nova in prekupljena vozila od dne, ko se 
kupijo, najkesneje v 15 dneh. 

Ce je letna taksa za prekupljeno vozilo za tekoče 
leto že pobrana od prodajalca, plača novi lastnik samo 
prijavno takso; 

b) za neuporabna vozila v 15 dneh od dne popravila; 
c) za vozila, ki niso premenila lastnika, na področju 

uprave mesta Beograda, v Zagrebu, Ljubljani, Mariboru, 
Novem Sadu, Skoplju, Sarajevu, Splitu in Osijeku izza 
dne 1. januarja do konca meseca februarja, v drugih 
krajih pa izza dne 1. februarja do dne 31. januarja 
vsakega leta. 

Prijavna taksa se plačuje v znamkah in se lepi na 
prijavo samo, letna taksa pa se plačuje v gotovini in 
se polaga pri pristojni davčni upravi. 

Prijavnina in letna taksa se ne vrneta, če se vozilo 
med letom odsvoji ali vzame iz rabe. 

Nobeno vozilo, omenjeno v tej tarifni postavki, se 
ne sme dati v promet brez odobritve pristojnega ob-
lastva. Ta odobritev se daje za vsako vozilo posebej in 
velja samo za ono vozilo, za katero je dana. Izjemoma 
smejo uporabljati prodajalci avtomobilov za poskusne 
vožnje zaradi prodaje eno odobritev in eno prometno 
tablico za vse avtomobile v svojem založišču, toda s 
pogojem, da so plačali za en avtomobil iz svojega zalo-
žišča prijavno in letno takso iz te tarifne'postavke. Vse 
to velja tudi za prodajalce motociklov. 

Pripomba 4. Za vsa vozila, ki so bila v naši kralje
vini registrirana in rabljena 7 let, se plačuje izza dne 
1. januarja 1932. polovica letne takse iz te tarifne po
stavke. 

Če se nabavi vozilo, za katero letna taksa ni pla
čana, med koledarskim letom, plač^ kupec takso za 
tekoče in za prihodnja tromesečja; pri tem je računiti 
za vsako tromesečje po. eno četrtino letne takse, kateri 
je dotično vozilo zavezano. 

Pripomba 5. 1. Takse iz te tarifne postavke ne 
plačujejo: 

Dvor Njegovega Veličanstva kralja, državna in 
eamoupxavna telesa za avoja i o z ^ greiatävnfki tujih 

držav ob reciprociteti; inozemci in dvolastniki s pravil
nimi listinami, če se ne bavijo v naši kraljevini dalj 
ko 60 dni, drugače poberejo izhodne carinarnice za vsak 
dan po tem roku po 10 dinarjev v gotovem denarju, o 
čemer- morajo izdati potrdilo. 

2. Prijavni in letni taksi niso zavezana: 
a) vsa vozila v založiščih in "trgovinah, ki so tja 

postavljena zaradi prodaje; 
b) fijakrski m polfijakrski vozovi v delavnicah, kjer 

se izdelujejo, ali v prodajalnicah, kjer se prodajajo, kakor 
tudi vozila gasilnih društev; 

c) neuporabna vozila. 
Za neuporabna vozila se smatrajo ona vozila, ki 

se za promet ne dajo rabiti. To okolnost ugotavlja stro
kovna komisija, v katero spada tudi en organ finančne 
kontrole. 

3. Letne takse so oproščena vsa vozila, ki so se 
vzela iz rabe. Taka vozila morajo biti pod plombo pri
stojnega upravnega oblastva prve stopnje, ki jim od
vzame prometno tablico. Če se vzame vozilo zopet v 
rabo, se mora predhodno plačati letna taksa pp pred
pisih pripombe 4. k tej tarifni postavki. 

Pripomba 6. Za zahtevo, da se vzemi vozilo iz rabe 
(pod plombo) ali da se snemi plomba z že plombira
nega vozila, se plačuje taksa iz točke 1. te tarifne po
stavke. 

Pripomba 7. Vsakdo, ki proda vozilo, omenjeno 
v tej tarifni postavki, mora v 5 dneh po izvršeni pro
daji obvestiti o tem pristojno upravno oblastvo prve 
stopnje. V obvestilu mora navesti kupčevo ime in pri
imek, njegov poklic in stanovališče. Ta obvestila niso 
zavezana plačilu takse po zakonu o taksah. 

Pripomba 8. Lastniki vozil, katerih vozniki nimajo 
pri sebi predpisanega odobrila za rabo vozila, se kaznu
jejo za vsak primer s kaznijo po 100 dinarjev. 

Lastniki vozil, ki jih v določenem roku ne prijavijo 
in ne plačajo takse iz te tarifne postavke, se kaznujejo, 
in sicer: 

a) za nova in popravljena vozila s trikratnim zne
skom prijavne in letne takse; 

b) za prekupljena vozila poleg redne takse z zne
skom od 300 do 1.000 dinarjev; 

c) za vozila, ki niso premenila lastnika, s polovico 
zneska redne takse. 

Prodajalec vozila se kaznuje z zneskom od 100 do 
500 dinarjev, če o prodaji pristojnega policijskega ob
lastva ne obvesti v 5 dneh. 

Pripomba 9. Vsa vozila, ki plačujejo letno takso, se 
morajo izmeriti, in sicer: 

a) vozila, ki so sedaj v prometu, do dne 31. decem
bra 1932.; 

b) nova vozila v 10 dneh od dne prijave pristojne
mu policijskemu oblastvu. 

Izza dne, ko dobi ta zakon moč, se uporabljajo pred
pisi te tarifne postavke na vsa novo nabavljena ali po
pravljena vozila; na ona vozila pa, ki so plačala za leto 
1932. takso po dosedanjih predpisih, se uporabljajo pred
pisi te tarifne postavke izza dne 1. januarja 1933. Iz
jemno od tega predpisa plačajo motocikli za 1. 1932. tri 
četrtine takse po tej tarifni postavki najkesneje do 
konca maja 1932. 

Pripomba 10. Natančnejše odredbe za izvrševanje 
predpisov te tarifne postavke predpiše minister za fi
nance s pravilnikom.« 
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§'20. 

Tar. post. 101. zakona o taksah se izpreminja in se 
glasi: 

»Tar. post. 101. — Na vse prevoze in prenose pri 
železnicah, plovnih objektih katerekoli vrste v notranjem 
prometu na rekah, prekopih in jezerih, kakor tudi pri 
tramvajih se plačuje: 

1. Za prevoz potnikov: 
a) pri železnicah od vrednosti potniške vozovnice 

15%; 
b) pri ladjah in tramvajih od vrednosti potniške 

vozovnice 10%. 
2. Za prenos prtljage in blaga od vrednosti voz-

nine 10%. 
3. Za rečne prevoze, če se dajo v zakup, od vred

nosti zakupnine 15%. 

Pripomba 1. Za naročbene (abonirane) vozovnice 
se plačuje taksa po znesku naročnine. 

Pripomba 2. Podjetja, ki prevažajo svoje blago na 
lastnih železnicah, plovnih objektih itd., morajo plačati 
za te prevoze takso iz te tarifne postavke, neglede na 
to, ali je poslano blago določeni osebi ali pa je name
njeno prosti trgovini. Ce voznina ni znana, določi mini
ster za finance sporazumno z ministrom za promet ta
rifo, po kateri je to takso izračunjati. Po tej odredbi se 
morajo rešiti-vsi obstoječi spori in predmeti. Takse, že 

•pobrane po izdanih predpisih v taksnem in pristojbin-
skein pravilniku, se nikoli in nikdar ne vračajo. 

Pripomba 3. Taksa iz točk 1. in 2. te tarifne po
stavke se plačuje vnaprej v gotovem denarju, taksa iz 
točke 3. pa ob položbi zakupnine. Znesek te takse mora 
biti vštet v vrednost potniške vozovnice in se zaokroža 
na skupni znesek voznine s takso, v blagovnem prometu 
pa se mora ta taksa vračuniti v vozninsko postavko in 
se ob plačilu voznine pobira obenem tudi taksa. 

Pripomba 4. Za potniške vozovnice se polaga ta 
taksa vnaprej pri državni blagajni, za prtljago in blago 
pa pred raztovoritvijo. V ta namen izda minister za fi
nance posebne tovorne liste za samoupravna in privatna 
prometna podjetja in odredi, ko bo to mogoče, uporabo 
potniških vozovnic državne izdaje. 

Večja podjetja smejo po odobritvi ministra za fi
nance polagati to takso tudi mesečno po celotni vsoti, 
prejeti od voznine, in to nàjkesneje do konca tekočega 
meseca za pretekli mesec. 

Samoupravna in privatna prometna podjetja morajo 
voditi potrjene knjige tako, kakor to predpiše minister 
za, finance. 

Pripomba 5. Takse iz te tarifne postavke ne pla
čujejo: 

a) država za svoje pošiljke; 
b) samoupravna telesa, privatne osebe in društva 

za svoje pošiljke,.ki niso neposredno namenjene prosti 
trgovini, na lastnih železnicah; 

c) lastniki plovnih objektov za pošiljke, ki so name
njene za uporabo njih plovnih objektov. 

Pripomba 6. Tej taksi niso zavezani: 
a) prenosi z zrakoplovnimi prometnimi sredstvi, 

barkami in čolni; 
b) brez plačane nakaznice. 
Pripomba 7. če se ne polaga ta taksa pravočasno 

ali če se položi pri državni blagajni manjša taksa, se 
kaznuje odgovorna oseba ali družba z enkratnim zne
skom nepolpžgne ali pregalo položggg takse, Çg se ga 

ta taksa prikrije in pri državni blagajni vobče ne položi, 
pa se to naknadno ugotovi, se kaznuje odgovorna oseba 
ali družba s trikratnim zneskom nepoložene takse. 

Osebe ali družbe, ki ne vodijo predpisanih in potrje
nih knjig in obrazcev ali ne izvršujejo predpisov te ta
rifne postavke in njenega pravilnika, se kaznujejo z 
zneskom od 1.000-— do 5.000-— dinarjev. 

Za preiskavo in obsodbo po. teh kaznivih dejanjih 
so pristojne davčne uprave, za kazniva dejanja državnih 
in samoupravnih uslužbencev pa minister za finance. 

Pripomba 7. Način pobiranja,.obračuna, kontrole in 
polaganja dohodkov iz teh taks predpiše minister za fi
nance s pravilnikom.« 

§ 30. 

Tarifna postavka 237. taksne tarife se izpreminja in 
se glasi: 

»Tar. post. 237. — Za izdajanje, podaljševanje in 
obnavljanje potnih listov za jugoslovanske državljane: 

1. za redni prekomejni potni list: Din 
a) za čas do vštetih 6 mesecev . . . . 50-— 
b) za čas nad 6 mesecev do vštetih 12 

mesecev члд. 
c) za vsako nadaljnje leto še po . . . . 100-— ' 
2. za izselniški potni list za v Ameriko 

in prekmorske pokrajine 250' 
3. za druge potne listine z najdaljšim 

rokom meseca dni . . . OQ-

Pripomba 1. Delavci, zaposleni v inozemstvu in di
jaki, ki bivajo tamkaj zaradi šolanja, plačujejo polovico 
takse iz točke 1. te tarifne postavke. 

Pripomba 2, Državni uslužbenci in osebe, ki bivajt> 
v inozemstvu po uradni dolžnosti ali v posebni misiji 
kraljevine, dobivajo potni list brez plačila takse. 

Pripomba 3. Siromašne osebe, ki žive stalno v ino
zemstvu, dobivajo potni list brez plačila takse, če doka
žejo svoje siromašno stanje s potcdilom, ki ga izda pri
stojno inozemsko oblastvo. 

Pripomba 4. Osebe, ki jih kraljevska zastopništva 
vračajo v domovino zbog siromaštva, in osebe,' ki jih 
odpravljajo inozemska oblastva v kraljevino in zahte
vajo potno listino brez plačila takse, kakor tudi vojaške 
osebe, ki se vračajo v kraljevino, da zadoste vojaški 
dolžnosti, dobivajo potno listino za potovanje v domo
vino brez plačila takse. 

_ Pripomba 5. Minister za finance sme na predlog 
ministra za zunanje posle začasno oprostiti od takse iz 
točke 1. m iz pripombe 1. te tarifne postavke delavce, 
ki ostanejo zaradi gospodarske krize brez posla v ino
zemstvu. 

Pripomba 6. Nobeno oblastvo ne sme izdati rednega 
prekmejnega potnega lista za dalj časa ko 'za tri leta; 
če pa se izdajajo druge potne listine, ki ne smejo ve
ljati več ko mesec dni, se pobira taksa po točki 3. te 
tarifne postavke. 

Pripomba 7. Vsa konzularna oblastva in ona ki 
opravljajo ta posel, vodijo poseben seznamek o jugoslo
vanskih državljanih na svojem področju in o odvzema
nju m obnavljanju potnih listov. 

Pripomba 8. Kraljevska zastopništva v inozemstvu 
morajo skrbeti po zakoniti ali običajni poti za'to, da' 
imajo vsi državljani kraljevine potne Uste in da jih pra-

.аабаш> obmv^ajo L ' 

V 
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Pri obnovi potnega lista se mora pobrati taksa tudi 
za čas, za katerega se je opustilo plačilo te takse, ker 
ni bila pravočasno obnovljena, a pobere se na stan iz
vod potnega lista, ki ostane v arhivu dotičnega oblastva, 
ki je potni list obnovilo. Ta odredba velja izza dne 
1. aprila 1932. Za potne liste, ki jim je rok dne 1. aprila 
1932. potekel in se do tega roka niso obnovili, se po
bira za čas do dne 31. marca 1932. taksa po prejšnjih 
odredbah zakona o taksah, pri čemer je vzeti čas pod 
6 meseci za popolnih 6 mesecev. 

Pripomba 9. Predpisi pripombe 3. k tarifni postavki 
55. taksne tarife veljajo tudi tukaj.« 

§ 31. 
Za ter. post. 237. je dodati novo ter. post. 237. a, 

ki se glasi: , , . , , > ' - „ 
>Tar. post. 237. a. - Za vpis jugoslovanskih držav

ljanov v register, da se jim vročajo poštne pošiljke se 
plačuje na leto , . . . , , . • ••, 

Ostali stroški zaradi pošiljke, če bi jih kaj bilo, 
ee plačajo zastopništvu posebej in vnaprej.« 

§ 32. 

glasi 
Tar. post. 238. taksne tariîe se izprerrlinja in se 

»Tar. post. 238. — Za vidiranje potnih listov, in 

sicer: Din 

32. kos. 

Pripomba 2. Minister za finance sme sporazumno 
z ministrom za zunanje posle takso iz točke 1. te tarifne 
postavke zvišati, znižati ali izpregledati. 

Pripomba 3. V nujnih primerih sme izdati kraljev
sko zastopništvo brezplačni vizum inozemskim držav
ljanom, če to zahtevajo koristi kraljevine; v takih pri
merih 'pa mora obvestiti zastopništvo, ki izda brezplačni 
vizum, ministrstvo za zunanje posle, komu, kdaj, na 
čigavo zahtevo in iz katerih razlogov je izdalo brez
plačni vizum. 

Pripomba 4. Obmejna oblastva-so dolžna, pobirali 
za nevidirane potne liste tujih državljanov dvakratno 
takso iz točke l .b), odnosno l.c) te tarifne postavke; 
rok vstopnega vizuma pa ne sme biti daljši od meseca 
dni, rok za Tranzitni vizum pa ne daljši od 48 ur. 

Prednja odredba se ne nanaša na one inozemske 
državljane', ki so oproščeni dolžnosti, dati potni list 
vidirati. in tudi ne na primere tranzitnega vizuma, za 
katere je določena posebna znižana taksa. 

Pripomba 5. Če vidirajo oblastva v kraljevini potni 
list za povratek v .kraljevino.onemu inozemskemu držav
ljanu, ki že biva v državi, se pobira.taksa za vizum po 
točki'l. te tarifne postavke. 

Pripomba 6. Za vidiranje posmrtnih potnih listov, 
razen posmrtnih potnih listov jugoslovanskih borcev se 
pobira dvakratna taksa iz točke 2. te .tarifne postavke.« 

1. inozemskih državljanov: 
a) za vstopni vizum z rokom 6 mesecev, ^ 

ki velja za več potovanj 
b) za vstopni vizum z rokom do 3 mesecev, ^ 

ki velja za eno potovanje . . . . . . . *» 
c) za tranzitni vizum z rokom do meseca 

dni, ki velja za eno potovanje čez ozemlje ^ 
kraljevine brez pravice bivanja là 

č) za dve tranzitni potovanji v dveh mese-
cih brez pravice bivanja • ' • • • • • • * 

d) če pobirajo inozemska zastopništva od 
Jugoslovanskih državljanov za vizum potnega 
lista takso, ki je večja od prednje, se pobira 
od državljana dotične države tolikšna taksa, 
kolikršno pobirajo dolična inozemska zastop
ništva od jugoslovanskih državljaribv; 

e) za vizum potnega lista inozemskih dr
žavljanov, kjer velja poseben sporazum, se po
bira taksa po sporazumu; 

f) za vstopni ali tranzitni vizum ruskih 
pribežnikov z rokom do meseca dni za eno ^ 
potovanje , . / . . • • • • • 

g) osebe, ki jih vračajo inozemska zastop
ništva ali inozemska oblastva v domovino zbog 
siromaštva, dobivajo vizum potnega lista na 
zahtevo inozemskega zastopništva ali_ шо- : 
zemskega oblastva ob, pogoju vzajemnosti brez 
plačila takse; . 

h) inozemci, ki potujejo v kraljevino na 
poziv jugoslovanskih državnih oblastev, dobi
vajo vizum potnega lista brez plačila takse. 

. 2. Za vizum potnega lista jugoslovanskih 
državljanov • * • ' * * ' * . * - ' . 

Pripomba 1. Jugoslovanski podaniki, ki jih vračajo 
v domovino, in siromašne osebe, ki se vračajo v domo
vino i i vobče vsi jugoslovanski državljani, ki dobivajo 
potni list brez plačila takse, dobivajo tudi vizum brez 
plačila takse. 

,§33. 
V tar. post. 241. je namesto >5< postaviti: »10<, 

§ 34. 
Pripomba'1. k tar/post. 250.: taksne tarife se izpre-

minja in se glasi: 
»Pripomba 1, Ce prisostvuje konzularno oblastvo 

pred lokalnim oblastvom v interesu privatne osebe na
rokom, razpravam, zapečatbi in snemi pečatov, sekve
stru javnim licitacijam in ostalim podobnim poslom, 
plača prizadeta oseba takso po prebitem času od vsake 
ure po 30— dinarjev in se pri tem nepopolna ura račiir 
na za celo uro.« 

§ r 3 5 - • • • . • • • 

V pripombi ;k tar. post. 251. taksne varile je namesto 
»30« postaviti: »50«. 

§ 36. 
Tar. post. 252. laks-ne tarife se .Izpreminja m se glasi: 
»Tar. post. 252. — a) Za overitev podpisa. Din 

in pečata inozemskih ali jugoslovanskih obla-
štev ali javno pooblaščenih oseb 5U* 

b) za overovitev podpisa na privatni listini 60 
c) za overovitev potrdila, da sme kdo v 

inozemstvu skleniti zakon . . . . . • • • 6 0 ' " ^ 
č) za overovitev potrdila o izvoru'blaga 

se plača 0-5% od vrednosti, vendar znesek 
takse ne sme biti manjši od 20— dinarjev, • 
niti večji od 100— dinarjev. 

Pripomba 1. Ce'pobirajo inozemska zastopništva od 
jugoslovanskih državljanov za opravila iz točk a), b) 
in g) te tarifne postavke takso, ki je višja od one, dolo
čene v prednjih točkah, se pobira od državljana dotične 
države tolikšna taksa, kolikršno pobirajo zastopništva 
njih držav od, jugojslovajajkili M p l j a n p j j . , - • ' : . . 
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Pripomba 2. Takse iz tar. post. 1., 2., 237. in 239. do 
vštete 252. se zvišujejo za 50%, če se pobirajo pri kra
ljevskih zastopništvih v Ameriki in prekniorskih državah. 

Pripomba 3. Kraljevska zastopništva v .inozemstvu 
morajo voditi poseben vpisnik o listinah,.ki so se izdalo 
brez plačila takse.« 

§ 37. 

Tar. post. 257. taksne tarife se Izpreminja in se 
glasi: 

»Tar. post. 257. —' 1. Za dopustitev svo- Din 
bođne inženjerske prakse: 

a) za vso državo '. . . . . . ' . . . " . 2.000-— 
"'" b) za področje uprave mesta Beograda 

ali poedinih banovin 1.000"— 
2. Za odobritev ministra za gradbe, da se 

sme kdo udeleževati javnih licitacij v vsej 
državi: 

a) za izdelavo vseh gradbenih poslov . . 1.000"— 
b) za izdelavo samo poslov izvestne grad

bene stroke . . . 500-— 
3. Za odobritev ministra za gradbe, da se 

sme kdo udeleževati javnih licitacij na pod
ročju mesta Beograda ali poedinih banovin: 

a) za izdelavo vseh gradbenih poslov . . 500-— 
b) za, izdelavo samo poslov izvestne grad

bene stroke . . . . . . . . . . . . . 250-— 
4. Za odobritev, da sme zastopati strokov

na oseba podjetje v tehničnem pogledu: 
a) za posle v vrednosti do 1,000.000*— 

dinarjev 500*— 
b) za vsak nadaljnji začeti milijon vred

nosti še po 250"— 
Pripomba 1. Plačilu te takse so zavezani tudi urad

niki in upokojenci, ki se jim dovoli opravljati inženjer
ske posle. o 

Pripomba 2. Če se že izdana dovolitev razširi, se 
plačuje samo razlika v taksi.« 

§ 38. • *• \ . 

Tar. post. 259. taksne tarife se izpreminja in se glasi: 
»Tar. št. 259. — 1. Za gradbeno dovolitev Din 

za gradnjo zgradb pridobitnega značaja v va
seh, kakor tudi za gradbeno dovolitev za grad
njo vaških zgradb z več ko enim nadstropjem 
(§ 13.1. gradbenega zakona) . . . . . . . 30-—• 

2. Za graditev male železnice, industrij
ske železnice in tirov, ki imajo spoj z državno 
železnico, kakor tudi za preuredi tev . . . . 1.0001— 

' 8. Za gradnjo gozdne železnice s spojem 
z državno železnico kakor tudi za preuredi
tev, od vsakega kilometra . ." . . . . . 100-— 

4. Za odobritev projekta za gradnjo ob
činskih zgradb pridobitnega značaja kakor, 
tudi privatnih zgradb, namenjenih javni rabi 
(§§84. in 87. gradbenega zakona), se plačnje 
od, vsakega prostorninskega kubičnega metra 
zgradbe . . . . • • • • •' • • • • • °'50 

5. Za odobritev projektov za vsa dela, s 
katerimi se izpremene konstruktivni deli, zu
nanjost in velikost zgradb kakor tudi njih na-
memba (§§ 84. in 87. gradbenega zakopa), se 
plačuje polovica takse iz točke 4. te tarifne 
postavke. 

6. Za odobritev regulacijskih načrtov za 
industrijska in rudarska naselja, turistična in 

klimatska mesta, kopališča in letovišča v pri- Din 
vatni eksploataciji 20Ò-— 

§ 39. 

Tar. post. 262. taksne tarife se izpreminja in se glasi: 
»Tar. post. 262. — Za zahtevo vsakega Din 

tehničnega pregleda (razen kolavdacije in su-
perkolavdacije) . 50-— 

Pripomba. Ta taksa se plačuje, najsi se zahteva 
tehnični pregled zato, da se ugotovi zaslužek podjetnika 
ali dobavitelja gradbenega materiala (za rate.— začasne 
situacije) ali pa da se zahteva tehnični pregled izvrše
nega dela, odnosno danega in dobavljenega materiala 
samo kakovostno.« 

. § 4Q. . 
Tar. post. 26;-}. taksne tarife se izpreminja in se glasi: 
»Tar. post. 263. — Za vsako zahtevo teh- Din 

ničnega pregleda, kadar naj se nova zgradba 
izroči kot izdelana ali obstoječa kot preureje- ' 
na ali popravljena, začasno ali stalno (da se 
kolavdira ali superkolavdira), se plačuje: 

a) p.ri zgradbah, katerih pogodbena vred
nost poslov znaša do 10.000-— dinarjev . . . 20'— , 

b). pri zgradbah, katerih pogodbena vred- i/ 
nost poslov znaša do 100.000-— dinarjev . . 50-— 

c) za vsakih nadaljnjih, četudi le začetih 
100.000-— dinarjev 50-— 

Pripomba. V pogodbeno vrednost posla se všteje 
tudi vrednost naknadnih del in'viškov, kolikor so odo
breni pred kolavdacijo; za naknadna dela in viške, 
odobrene po kolavdaciji, se plačuje taksa naknadno po 
gorenji lestvici.« '•" 

-• . . " • • " • § 4 1 . 

Tar. post. 269. taksne tarife se izpreminja in se glasi: 
»Tar. post. 269. — Za reklamacije, ki jih Din 

vloži podjetnik pri kolavdacijski komisiji, se 
plačuje po znesku reklamirane vsote za vsa
kih 1.000-— dinarjev po , . . . ОчЈО" 

Za vsako pritožbo, ki se vloži zoper (obla- . . 
sty eno) odločbo, s katero je odobren kolavda-
cijski zapisnik in končni račun ali superkolav-
dacijski zapisnik, se plačuje: . 

a) pri poslih, katerih sporna vrednost zna
ša do 100.000-— dinarjev . 50-— 

b) pri poslih, katerih sporna vrednost zna- < 
ša nad lOOiOOO-— dinarjev, za vsakih 100.000-— 
dinarjev še po 50'— 

§42. 

Tar. post. 311. se izpreminja in se glasi : . 
»Tar. post. 311. — Za izpričevala učen

cem ob koncu šolskega leta ali za potrdila 
med letom: • • 

1. osnovnih šol za vsak razred . . . . 5-— 
2. srednjih moških in ženskih šol za vsak . 

razred: 
a) za nižje razrede . . . . . . . . jo-— 
b) za višje razrede . ' , . . . . . . 2fr— 

; 3. strokovnih moških in ženskih šol za 
vsak razred 20— v 

4. o dovršeni specialni kmetijski šoli, ru- ' 
darski šoli, obči obrtni-trgovinski šoli . , , 2G'— 
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б. o dovršeni meščanski šoli, strokovni Din 
obrtni šoli (moški obrtni, ženski strokovni, 
ženski nižji in nadaljevalni šoli), srednji in 
nižji kmetijski šoli in gozdarski šoli . . . . 50*— 

6. o nižjih tečajnih izpitih srednjilrmoških 
in ženskih šol in o dovršeni trgovinski šoli . 100-— 

7. o višjih tečajnih izpitih srednjih moških 
in ženskih šol, ostalih srednjih šol, diplomskih 
izpitih na srednjih strokovnih šolah, o dovrše
ni vojaški akademiji, železniški prometni šoli, 
učiteljišču in bogoslovnici 250— 

Za vpis v višji razred, ki se ne sme izvršiti brez 
izpričevala o dovršenem nižjem razredu, razen osnov
nih šol, se plačuje: 

V šolah, navedenih v točki 7. te tarifne Din 
postavke 50*— 

v točki 5. te tarifne postavke * . » < < • 5*— 
§ 4 3 . 

Tar. post. 312. se izpreminja in se glasi: 
>Tar. post. 312. — Za dijaška izpričevala 

in potrdila na univerzi se plačuje: 
a) za potrdilo samo o času, prebitem na 

univerzi, brez ocene uspeha in vedenja . . . 20-— 
b) za potrdila, v katerih so tudi ocene iz 

vseh ali samo poedinih predmetov, iz katerih 
je dijak opravljal izpit 30-— 

c) za diplomo univerze, visoke ekonom-
sko-komercialne šole, višje pedagoške šole, o 
dovršenem višjem tečaju vojaške akademije 
in drugih šol iste veljave in za dekret o dovr
šenem generalnoštabnem tečaju 600-— 

č) za doktorsko diplomo 1.000— 
Za vpis na univerzah in drugih šolah iste 

veljave za vsak semester 100-— 
Pripomba 1. Za duplikat izpričevala in diplome se 

plačuje polovica takse. 
Pripomba 2. Za nostrifikacijo diplome,ki jo je izdala 

univerza v inozemstvu, se plačuje dvakratna taksa iz te 
tarifne postavke.< 

§ 44. 
Pripomba 2. k tar. post. 318. taksne tarife se izpre

minja in se glasi: 
>Pripomba 2. Za izpričevalo o.dovršeni šoli, ki je 

ni med naštetimi, se plačuje taksa po šoli iste ali podob
ne veljave.< 

Pripomba 3. k tej tarifni postavki se ukinja. 

§ 4 5 . 
Za tar. post. 318. taksne tarife je postaviti novo 

tar. post. 318. a, ki velja za vso kraljevino in se glasi: 
>Tar. post. 318. a. — Za pohajanje vseh državnih 

šol se plačuje šolnina: 
kdor.plaïa davka na leto III. II. I. 

dinarjev: skupina skupina skupina 
preko 300— do 500— 100— 125— 150— 

„ 500— „ 750— 125— 150— 200— 
„ 750— „ 1.000— 150— 200— 250—" 

1.000— „ 1.500— 200— 250— 300— 
„ 1.500— „ 2.500— 250— 300— 350— 
„ 2.500— „ 4.000— 300— 350— 400— 
n 4.000— „ .6.000— 350— 400— 460— 
„ 6.000— „ 9.000— ' 400— 450— 500— 

9.000— „ 12.000— 450— 500— 550— 
„ 12.000— „ 15.000— 500— 550— 60fr— 

• „ 15.000— od vsakih 
Din 1.000— še po 2 0 - . 30—. 6 0 ; ^ 

, Za osnovo plačevanju šolnine služi neposredni davek 
roditeljev (očeta in matere skupaj) doticnega učenca ali 
pa davek učenca samega, če je brez roditeljev ali če ima 
tudi svojo imovino. 

Če je davčni obvezanec oproščen kakšne davčne ob
like, se določi davek po členu 3. zakona o neposrednih 
davkih. 

Pripomba 1. Šolnina se plačuje: 
na univerzah, ekonomsko-komercialni visoki šoli, 

višji pedagoški šoli in drugih šolah iste veljave za vsak 
semester znesek iz I. skupine, na ostalih šolah za vsako 
šolsko leto znesek iz ustrezne 'skupine. 

Pripomba 2. Šolnina se plačuje po prednji razpre
delnici za učence: 

1. na univerzah, ekonomsko-komercialnih visokih 
šolah, višji pedagoški šoli in drugih šolah iste veljave po 
I. skupini; 

2. na srednjih šolah: 
a) za nižje razrede po III. skupini-, 
b) za V. in VI. razred po II. skupini; 
e) za VII. in VIII. razred po I. skupini; 
3. na učiteljiščih, srednjih tehničnih šolah, višjih Žen

skih obrtnih šolah, trgovinskih in pomorskih akademijah, 
bogoslovnicah, železniških prometnih šolah in šolah za 
sestre pomočnice v prvem in drugem letu po II. skupini, 
v nadaljnjih letih pa po I. skupini. Če je na teh šolah 
dvoletni pouk, se plačuje: v prvem letu,- po II. skupini, 
v drugem letu pa po I. skupini; 

4. na trgovinskih šolah po II. skupini; 
5. na babiških šolah po III. skupini; 
6. na gradbenih šolah, strokovnih obrtnih šolah (mo

ških obrtnih, ženskih strokovnih in ženskih nižjih in 
nadaljevalnih šolah) in gozdarskih šolah se plačuje po
lovica šolnine iz III. skupine; 

7. za učence, katerih reditelji imajo več otrok v šolah, 
se plačuje: 

a) za prvega otroka popolna šolnina iz te tarifne 
postavke; 

b) za ostale otroke polovica šolnine. 
8. Privatni učenci morajo pred opravljanjem (izpita) 

plačati trikratno šolnino, predpisano za eno šolsko leto, 
po predpisih te tarifne postavke. 

Pripomba 3. Šolnina iz te tarifne postavke se ne 
plačuje: 

a) na osnovnih šolah, vojaških akademijah in spe
cialnih kmetijskih šolah, rudarskih šolah in občih obrtno-
trgovinskih šolah; 

b) za učence — državne gojence; 
c) za učence, katerih roditelji plačujejo manj nego 

300 dinarjev davka na leto; 
č) za učence na srednjih in nižjih kmetijskih šolah. 
Pripomba 4. To šolnino pobira upravitelj (direktor) 

dotične šole ali oseba, ki jo on določi, po posebej ure
jenem dnevniku in izroča pobrano veoto najbližji davčni 
upravi kot dohodek od take. 

Pripomba 5. Na šolnino se'ne morejo nalagati samo-' 
upravne davščine. ' 

Pripomba 6. Natančnejše odredbe za iavirševanje te 
tarifne postavke predpise minister za finance sporazumno 
z ministrom za prosveto s pravilnikoma 

§46. 
V ïar. post. 324. pod a) Je namesto >manj nege' 

30 dinarje»* postaviti; жштј nego. 180 dinaffjevjt, na-; 
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y 

mesto »plačuje 30 dinarjev« postaviti: »plačuje 180 di
narjev«; pod b) namesto »manj nego 15 dinarjev« posta
viti: »manj nego 90 dinarjev«, namesto »od 15 do 60 di
narjev« postaviti: »od 90 do 360 dinarjev«, namesto »ako 
plačuje na leto preko 60 dinarjev« postaviti: »ako plačuje 
na leto preko 360 dinarjev«;; pod c) namesto »manj nego 
30 dinarjev« postaviti: »manj nego 180 dinarjev«, namesto 
»ako plačujejo na leto 30 dinarjev« postaviti: »ako pla
čujejo na leto 180 dinarjev«; pod f) namesto »manj ne
go 15 dinarjev« postaviti: »manj nego 90 dinarjev«, na
mesto »od 15 do 60 dinarjev« postaviti: »od 90 do 360 
dinarjev«, namesto »ako plačuje na leto preko 60 di
narjev« postaviti: »ako plačuje na leto preko 360 di
narjev«. 

§ 47. 

V tar. post. 326. je, kjerkoli stoji »15«, postaviti: 
»90«, kjer pa stoji »60«, postaviti: »360«. 

§ 48. 

1. V točkah a) in b) člena 38. zakona o taksah je 
namesto >0'10« in »0*20« postaviti: »0-25«. 

2. V točki 1. tar.,poet. 8. je namesto »O-10« postaviti: 
>0'25c 

V prvem odstavku tar. post. 34. taksne tarife je na
mesto besed: »ako se ne glase na več ko 100 dinarjev 
Din 0-10, ptreko 100 dinarjev Din 0-20« postaviti: »ne-
glede na vsoto Din 0-25«, v pripombi 3. pa namesto »0'20« 
postaviti: »0*25«. v 

3. V pripombi k tar. post. 36. taksne tarife je na
mesto »O'IO« postaviti: »0*26«. 

4. V tar. post. 203. taksne tarife je namesto »0-20« 
postaviti: »0'25«. 

Predpisi tega paragrafa se uporabljajo izza dne 
1. septembra 1932., do tega dne pa se uporabljajo do
sedanji predpisi. 

§ 49. 
V tar. post. 62. taksne tarife se dodaja za pripombo 7. 

nova pripomba, ki se glasi:. 
»Pripomba 8. Minister za finance se pooblašča, da 

kljub predpisom točke a) in pripombe 1. te tarifne po
stavke predpiše s pravilnikom, katero taksno stopnjo 
plačujejo kopališčni kraji in za kateri čas.« 

Pripomba 8. postane pripomba 9. 

§ 50. 
Od dne 1. aprila 1932. se ukinjajo predpisi tax. post. 

60., 61., 67., 70L, TI*, 120-, 288., 305., predpisi pripombe 1. 
k tar. post 23*5. mksne tarife v zakonu o taksah; dragi 
odstavek pripombe 3. k tar. post. 34. taksne tarife; prvi 
odstavek pripombe 5 . ^ tar. post. 62. taksne tarife in 
drugi odstavek pripombe 2. k tar. post. 98. taksne tarife 
z vsemi svojimi izpremembami in dopolnitvami in pre
stanejo veljati; v tretjem odstavku pripombe 3. k tar. 
Post. 34. taksne tarife je postavati namesto drugega (dela) 
stavka besede: »kdor tega ne stori, se kaznuje s trikrat
nim zneskom njemu naknadno odmerjene takse.« 

§.51. 

Ta zakon etopi v veljevo, ko ga kralj podpiše, in se 
"uglasi v >Službeaiih novinah«, obvezno moč pa dobi 
dne 1. aprila 1932., raren odredbe iz § 48., ki dobi ob
vezno moc dne 1. septembra, in odredbe. § 46., ki dobi 
obvezno moč ab gricetüm šolskega leta 1932./1933. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi 
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 Beogradu, dne 25. marca 1932. 

Minister za finance 
dr. Mil. R. Djordjevié s. r. 

Videl 
in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pTavde 
Bo?. Ž. "ilaksimoTić s. r. 

Minister za promet 
Laz. Radivojević s. r. 

Minister za poljedelstvo 
Juraj Demetrovié s. r. 

Minister za gradbe 
Nikola Proka s. r. 

Minister za vojsko in 
mornarico, armijski general 

Drag. Ž. StojanoTié s. r. 
Minister za finance 

dr. Mil. R. Djordjevié s. r. 
Minister za telesno vzgojo 

naroda 
dr. Dragan Kraljević s. r. 

Aleksander s. r, 

Predsednik" 
ministrskega sveta 
P. R. ŽiTkorie s. r. 

Minister za zunanje posle 
dr. V. Marinkovié e. r. 

Minister 
za trgovino in industrijo 

dr. Albert Kramer s. r. 
Minister za sociailno politiko 

in narodno zdravje 
Ivan Pucelj s. r. 

Minister za notranje posle 
dr. M. Srškie s. r. 

Minister za prosveto 
dr. Drag. S. Kojié s. r. 

Minister pravde 
BoL ž. Maksimović s. r. 

Minister za šume in rudnike 
St. Šibenik s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
323. 

Države, 
neokužene po krompirjevem raku in 

krompirjevem molju.* 

Na osnovi člena 15.. zakona o zatiranju bolezni in 
škodljivcev kulturnih rastlin z dne 9. decembra 1929. v 
zvezi s členom .3. pravilnika o uvozu in tranzitu krom
pirja in po pribavljenih službenih poročilih 

odrejam: 
V »Službenih novinah« naj se objavi naslednje po

jasnilo: 
, Po strokovnih poročilih kmetijskih poskusnih in 

kontrolnih postaj je smatrati v 1. 1932. naslednje države, 
da niso okužene z rakom (Synchitrium endobioticum), 
krompirjevo zlatico (Leptinotarsa decemlineata) in krom
pirjevim moljem (Phthorimaea operculella)- Italija Ma
džarska, Avstrija, Bolgarija, Grčija, Turčija in Albanija. 

Oddelek za rastlinsko proizvodnjo naj ukrene na
dalje, česar treba. 

V Beogradu, dne 9. aprila 1932.; št. 20.572/11. 
Minister za poljedelstvo 
Juraj Demetrovié s. r. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
13. aprila 1932., št. 85/XXXVII/245. 
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Banove uredbe. 

II. No. 1474/2. 
329. 

Naredba 
bana Dravske banovine 

o ureditvi odgonstva in odgonskih 
postaj. 

Na podstavi pooblastila, ki mi je dano v § 2., drugi 
odstavek, zakona z dne 10. maja 1873., dež. zak. za 
Kranjsko št. 19., in § 1., tretjem odstavku, zakona z dne 
15. decembra 1871., dež. zak. za Štajersko št. 1. — 1872., 
odrejam, izpremenivši s tem razpise bivše deželne vlade 
ла Kranjskem z dne 10. septembra 1855., dež. zak. št. 28., 
z dne 7. aprila 1872., dež. zak. št. 13., z dne 20. decembra 
1877., dež. zak. št. 37, in § 1., odstavek drugi, uvodoma 
navedenega zakona za Kranjsko, in § 1., drugi odstavek, 
zakona za Štajersko, to-le: 

§! '• 
Za izrekanje razsodb na odgon ali odpravo so pri

stojni po § 5. zakona z dne 27. julija 1871., drž. zak. 
št. 88, samo uprava policije v Ljubljani, predstojništvi 
mestne policije v Mariboru in v Celju, sreska načel-
etva, sreska izpostava v Škofji Loki in mestno načeistvo 
v Ptuju. 

§ 2. 
Odgon izvršujejo te-le občine kot odgonske postaje, 

in sicer: ' 
Brežice, Cerknica, Črnomelj, Kamnik, Kočevje, Ko

stanjevica, Kranj, Krško, Ljubljana (mestno načeistvo), 
Laško, Litija, Dolenji Logatec, Lož, Lukovica, Metlika, 
Mokronog, Novomesto, Radeče, Radovljica, Ribnica, Sev
nica, Škoija Loka, Tržič, Višnja gora, Celje (mestno na
čeistvo), Dol. Lendava, Dravograd. Gornjigrad, Kozje, 
Konjice, Ljutomer, Maribor (mestno načeistvo), Maren-
berg, Murska Sobota, Ormož, Prevalje, Ptuj (mestno na
čeistvo), Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Slovenjgradec, Slo
venska Bistrica, Šoštanj in Sv. Lenart v Slov. gor. . 

Okoliš odgonskih postaj je navadno dotični sodni 
okraj ali okoliš mestnega načelstva. Odgonske postaje 
Dol. Lendava, Gornjigrad, Konjice, Laško, Ljutomer, 
Murska Sobota, Novomesto in Radovljica obsezajo ves 
srez, odgonska postaja Ribnica pa sodna okraja Ribnica 
in Velike Lašče. Odgonska postaja Celje služi tudi celemu 
srezu Celje, Ptuj sodnemu okraju Ptuj in Maribor sod
nemu okraju Maribor. 

Vse ostale odgonske postaje eo ukinjene. 

§ 3 . 
Glavne odgonske postaje, ki sprejemajo -poleg od-

gnancev iz lastnega okoliša tudi odgnance na prehodu, 
so: Ljubljana (mestno načeistvo), Maribor (mestno na
čeistvo), Ormož, Dravograd, Radovljica, Dolenji Logatec, 
Brežice in Metlika. Ostale sprejemajo redoma samo od
gnance iz lastnega okoliša. 

§ 4 
Vsakega odgnanca je treba odpraviti neposredno do 

one. postaje, v katere okolišu je namembni kraj, odnosno 
do prve glavne postaje, preko mej Dravske banovine pa 
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do prve odgonske postaje v stfsednji banovini, odnosno Џо 
Zagreba. 

S spremstvom se odpravljajo samo oni, ki so izgna
ni iz države, nevarni poklicni zločinci po izpustu iz ka
zenskih zavodov in zaporov in osebe, ki so v večji meri 
nevarne za javni red in mir. Ostali se odpravljajo s prisil
nim potnim listom. 

Osebe, ki se izženejo iz države, se izroče obmejnemu 
železniškemu komisarju, ki izvrši predajo pristojnim or
ganom sosedne države. Obmejni železniški komisar mora 
obvestiti o izvršeni predaji oblastvo, ki je izreklo razsod
bo o izgonu in ministrstvo notranjih poslov 

§ 5. 

S to naredbo sta nadomeščeni naredbi velikega žu
pana ljubljanske oblasti o ureditvi odgonstva in odgon
skih postaj z dne 24. aprila 1926, »Uradni list« z dne 3. 
maja 1926, štev. 190/41, in o premestitvi glavne odgonske • 
postaje iz Gorenjega Logatca v Dolenji Logatec z. dne 
16. oktobra 1928. »Uradni list« z dne 25. oktobra 1928, 
štev. 341/100. 

§ 6 . . 
Naredba dobi obvezno moč 15. dan po objavi v »Sluz- ^ 

benem listu kraljevske banske uprave Dravske bano
vine«. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 
Ljubljana, dne 15. aprila 1932. 

\> B a n : ' 
dr. Marušic s. r. 

830. \ 
V. No. 13/183. 

Razglas 
o ljudskem delu za nedržavne ceste. 

I. Banovinske ceste. 
Proračun izdatkov in dohodkov Dravske banovina 

za leto 1932./1933. izkazuje med dohodki tudi 25% nado
mestno cestno doklado na račun ljudskega dela, odnosno 
odkupnine za banovinske ceste. 

Proračun je zakonito potrjen. Ker je'označeni doho
dek banovine predviden izrecno kot nadomestek za 
banovinski kuluk, se ljudsko delo in odkupnina glede 
banovinskih cest, odrejeno z okrožnico V. No. 136/1193 
ex 1931 z dne 11. januarja 1932, v proračunskem letu 
1932./Ì933. v območju Dravske banovine ne bo izvajalo. 

Javni'uslužbenci plačujejo tildi vstej» döbl obvezno 
odkupnino po izjemni določbi § 21.' zakona z dne 30. ma
ja 1930., >SluŽbeni list« št. 114/20 iz leta 1930. 

Oni zavezanci, ki iz katereg'bkoli. ràzlogâ niso od
s l u ž i l i pripadajoče cestne obveznosti za leto 1930. in 
1931. na banovinskih cestah, morajo odslužiti delo ba.no-
vinskih cest na občinskih cestah na račun banovinske 
subvencije za gradnjo in vzdrževanje občinskih cest. 

Zavezanci, ki so v z a o s t a n k u s p l a č i l o m od
k u p n i n e za b a n o v i n s k e c e s t e na račun cestne 
obveznosti za leto 1930. in 1931., so zavezani odkupnino 
plačati, ker tvori označena odkupnina sestaven del 
dohodkov banovinskoga proračuna za leto 1931./1932. 
Vendar se davčne uprave pooblaščajo, da opuste prisilno 
izterjavo označene davščine, ako bi- zavezanci zbog siro
maštva ne mogli placati odkupnine. ,v 
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II. Občinske ceste. 
-Ljudsko delo in odkupnina za gradnjo in vzdrževa

nje občinskih cest I. ter II. reda se izvaja v vseh onih 
občinah, ki ne morejo označenih del opraviti z dohodki 
občinskega proračuna ali z najetim posojilom. 

Državno nadzorno oblastvo je po § 68. zakona o 
nedržavn-ih cestah v zvezi s čl. 28. pravilnika o ljudskem 
delu dolžno, da odredi prisilno popravo občinskih cest, 
kjer je ogrožen, oviran ali onemogočen promet, in sicer 
z ljudskim delom po določilih navedenega pravilnika. 

Iz navedenega razloga morajo imeti vse občine, ki 
ne razpolagajo s potrebnimi denarnimi sredstvi za ozna
čeni namen, stalno v evidenci odobrene sezname zave
zancev za ljudsko delo in odkupnino^ kakor je odrejeno 
z okrožnico V. No. 136/1193 ex. 1931. 

S tem razglasom se ukinejo odredbe navedene okrož
nice, kolikor niso v skladu z razglasom. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 18. aprila 1932. 
Ban: 

dr. Marušič s. r. 

1 331. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
H. No. 3760/L 

Objava. 
Občina Polenci, v srezu Ptuj, bo pobirala od dneva 

razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b). od 100 1 vinskega mošta-^Din 50*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 11. aprila 1932. 

II. No. 3946/3. 

Objava. 
Občina Predanovci, v srezu murskosoboškem, bo, 

pobirala od' dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. naslednjo občinsko trošarino: 

; od 10Ö1'vina Din 50'-'. : ' . v ;" : 

Kraljevska.banska uprava,Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 11. aprila 1932. . 

И. No. 2389/2. 

Objava. 
Občina Presika, v srezu Ljutomer, bo pobirala 

od' dneva razglasitve v »Službenem listu« v 1. 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 60—, ' 
b) od goveda nad 1 letom Din 1Ö-—, 

• c) od. goveda pod•• 1 letom, Din 5'—. 

Kraljevska banska uprava DTavskc banovine v Ljubljani, 
dne 11. aprila 1932. 

11. No. 31189/1. 

Objava. 
Občina Rogoza, v srezu Maribor, desni breg, bo po

birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 30'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 30-—, 
c) od 100 l.piva Din 30-—, 
č) hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, rama 

in konjaka Din !•—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 16. aprila 1032. 

Razne obče veljavne 
odredbe. 

332. 

Odločba 
obče seje državnega sveta z dne 4. in 

5. februarja 1932.* 

Kako je razumeti člen 6. v zvezi s členom 20. 
zakona o državnem svetu in upravnih 

sodiščih? 
Na osnovi § 12. zakona o poslovnem *edu pri držav

nem svetu in upravnih sodiščih je bilo predloženo obči 
seji.državnega sveta vprašanje, kako je razumeti člen 6. 
v zvezi s členom 20. zakona o državnem svetu in uprav
nih sodiščih o krajevni pristojnosti upravnih sodišč, in 
v zvezi s tem tudi vprašanje, ali je upravno sodišče po 
veljavnem zakonu dolžno, če se izreče za nepristojno, 
da vroči predmet upravnemu sodišču, ki je po njegovem 
mnenju pristojno, — ker se je pojavilo v teh vprašanjih 
različno tolmačenje teh predpisov v poedinih oddelkih 
državnega sveta. Državni svet je proučil pri obči seji 
obe te vprašanji in je sklenil tako-le: 

Po členu 6. zakona o državnem svetu in upravnih 
sodiščih imajo upravna sodišča svoj sedež v istem kraju, 
kakor apelacijska sodišča, in imajo enako krajevno pri
stojnost. Krajevna pristojnost apelacijskih'sodišč je dolo
čena po krajevni pristojnosti sreskih sodišč, ki v glav
nem ustreza krajevni pristojnosti občega upravnega 
oblastva prve stopnje in je urejena po različnem zakono-
dajstvu, ki, je veljalo, ko so se izdali dotični zakoni, v 
poedinih. pokrajinah. Zato, se mora po tem.ocenjati tudi 
krajevna pristojnost upravnih sodišč. Edini odstopek od 
tega pravila je napravljen pri upravnih sodiščih v § 59. 
zakona , o poslovnem redu pri državnem sodišču in 
upravnih sodiščih za beograjsko, zagrebško in dubrov-
niško upravno sodišče (tu ni upoštevati sporov po za
konih o neposrednih davkih, taksah ih trošarinah za 
katere veljajo v nadaljnjih odredbali omenjenega § 69* 
posebne določbe), v kateri odredbi je izrecno določeno, 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
31. marca 1932^ š t 74/XXXLI/211, 
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da se razteza krajevna pristojnost teh sodišč preko mej 
-pravnega področja dotičnih apelacijskih sodišč, t. j . da 
se razteza krajevna pristojnost beograjskega upravnega 
sodišča tudi na področje novosadskega apelacijskega 
sodišča, pristojnost zagrebškega upravnega sodišča tudi 
na Medjimurje, a dubrovniškega tudi na Črno goro. 
Potemtakem je, kakor je za vprašanje krajevne pristoj
nosti apelacijskega sodišča odločilno, ali so dotična sre-
ska sodišča, odnosno okrožna sodišča na ozemlju njegove 
krajevne pristojnosti, tudi za krajevno pristojnost uprav
nega sodišča odločilno, ali je upravno oblastvo, ki je 
izdalo prvostopno odločbo, na ozemlju njegove krajevne 
pristojnosti. V tem pogledu je napravljen odstopek edino 
v § 29. zakona o poslovnem redu pri državnem svetu in 
upravnih sodiščih, če je izdalo prvostopno odločbo občin
sko oblastvo; tedaj je pristojno ono upravno sodišče, 
v čigar krajevno pristojnost spada njegovo nadrejeno 
upravno oblastvo, ki je izdalo drugostopno odločbo; toda 
ta odstopek se mora kot izjema najstrože tolmačiti. 

Po drugi strani izda uprav(Bp sodišče, če se izreče 
za nepristojno, to odločbo na osnovi členov 20. in 24. v 
zvezi s členom 19. zakona o državnem svetu in upravnih 
sodiščih. Tako odločbo, kakor vsako odločbo upravnega 
sodišča skladno z odločbo državnega sveta pri obči seji 
z dne 8. marca 1926., št. 12.564, o izpremembi člena 37. 
zakona o državnem svetu in upravnih sodiščih, je moči 
na pritožbo razmotrivati pri državnem svetu kot drugo
stopnem in poslednjem upravnem sodišču. Po tej odred
bi v zvezi z odredbo člena 38. istega zakona imajo stran
ke zoper odločbo, s katero se izreče upravno sodišče za 
nepristojno, pravico pritožbe na državni svet. Tudi tukaj 
velja torej načelo, usvojeno v členih 18., 22., 23. in nasi, 
zakona o državnem svetu in upravnih sodiščih, da mora
jo stranke pokreniti akcijo upravnega sodišča, kar po
meni tudi, da <ii upravno sodišče, če se izreče za ne
pristojno, dolžno, da obenem s svojo odločbo po službeni 
dolžnosti vroči predmet upravnemu sodišču, o katerem 
misli, da je pristojno. 

Iz teh razlogov je izdal državni svet pri obči seji 
na osnovi člena 4. zakona o državnem svetu in upravnih 
sodiščih in §§ 12. in 13. zakona o poslovnem redu pri 
državnem svetu in upravnih sodiščih o tem, kako je 
razumeti člen 6. v zvezi s členom 20. zakona o državnem 

' svetu in upravnih sodiščih, to-le » 

odločbo: 
Vprašanje kra jevne pr i s to jnos t i uprsrttaih 

sodišč se mora ocenjat i glede na člena 15. in 
18. zakona o državnem svetu in u p r a v n i h sodi
ščih po sedežu u p r a v n e g a oblastva, ki je v 
sporu izdalo a k t v prvi stopnji. 

Upravno sodišče, ki tožbo zbog svoje kra
jevne n e p r i s t o j n o s t i odbije, ni dolžno, obe
nem s to odločbo vročit i p r e d m e t v reš i tev 
upravnemu sodišču, ki bi bilo p-o njegovem 
mnenju pristojno. 

Ta odločba je obvezna za oddelke državnega sveta. 
Vpisati v knjigo za odločbe obče seje državne-

(. ga sveta. 

IB pfeame državnega sveta — obče seje v. Beogradu, 
аШ^Штф laSL; i t 5322. 

333. 

Razne objave 
iz „Službenih novin". 

številka 56 z dne 10. marca 1932. 
Z odlokom ministra za socialno politiKo m narodno 

zdravje z dne 24. februarja 1932., O. štev. 3561, je bil 
postavljen za sekundarnega zdravnika pri državni bol
nici za duševne bolezni v Novem Celju v VIII. položajni 
skupini z mesečno plačo Din 730-— in položajno doklado 
Din 400-— d r . P e s t o t n i k F r a n c , sekundarni 
zdravnik bolnice za duševne bolezni Ljubljana-Studenec. 

Številka 58 z dne 12. marca 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. fe

bruarja 1932. so bili premeščeni: v dravsko finančno di
rekcijo v Ljubljani na prošnjo d r . M o č n i k E r n e s t , 
finančni svetnik IV. položajne skupine 2. stopnje pri fi
nančnem inspektoratu v Vranju, J u r k o V i k t o r , 
višji finančni sekretar V. položajne skupine pri finanč
nem .inspektoratu v Prevalju, P r e d i k a k a I v a n , 
finančni sekretar VI. položajne skupine finančnega in
spektorata v Mariboru, d r . P o d o b n i k A l e k s a n 
d e r , finančni sekretar VI. položajne skupine finanč
nega inspektorata v Zaječaru. 

Z odlokom ministra za trgovino in industrijo.z dne 
18. februarja 1932., I. štev. 4454/0, je bil postavljen pri 
državni trgovski akademiji v Mariboru za profesorja v 
VIII. položajni skupini Š i l e J o ž e f , uradniški, pri
pravnik pri isti akademiji. 

Številka 59 z dne 14. marca 1932. 
Minister za promet je premestil z odlokom z dne 

22. januarja 1932. na predlog direkcije državnih železnic 
v Ljubljani ha prošnjo: H e r i c a F r a n c a , promet
nega uradnika VIII.. položajne skupine.postaje Poljčane, 
za šefa postaje Pesnica; Ž e n a J o ž e f a , prometnega 
uradnika. IX. položajne skupine postaje Logatec, v po
stajo Poljčane; Z a v r š n i k a J o ž e f a , pristava VIII. 
položajne skupine kurilnice Maribor, v kurilnico Ljub
ljana I., glavni kolodvor. 

Številka 60 z dne 15. marca 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

5. marca 1932. je bil odlikovan z redom Jugoslovanske 
krone IV. stopnje H u b a d Ma t e j , , ravnatelj držav
nega konzervatorija v Ljubljani 

Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom mi
nistrstva za notranje posle I. No. 7650 z dne 8. marca 
1982. je prepovedano uvažati v našo državo in razširjati 
v njej knjigo >Puti revolucijU, ki jo je v ruskem jeziku 
izdal v Pragi V. Stalinskij. 

Številka 62 z dne 17. marca 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

16. februarja 1932. je bil premeščen po potrebi ,službe 
na realno gimnazijo v Starem Beceju P a h aj n e r 
F r a n j o , profesor VIL položajne skupine realne gim
nazije v Kočevju. 

Številka 68 z dne 16. marea 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

20. februarja 1932. so bili upokojeni s pravico do pokoj
nine, ki jim pripadapo službenih letih: P r i b i l Ka-
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ljišča v Mariboru, in dr . H e r l e V l a d i m i r , profe
sor III. položajne skupine 2. stopnje realne gimnazije v 
Kranju. 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 
28. februarja 1932. so bili upokojeni s pravico do pokoj
nine, ki jim pripada po službenih letih: Z u p a n č i č 
F r a n j o , učitelj V. položajne skupine v Gerlancih; 
K r a n j č i č M a r t i n , učitelj v Trbohjah, Z a l a r 
M a r i j a , učiteljica pri Sv. Bolfenku, in B o h i n c J o 
s i p , učitelj v Brežicah, vsi trije uradniki VI. položajne 
skupine. 

Z odlokom ministra za socialno politiko in narodno 
zdravje z dne 16. januarja 1932., O. štev. 18.495, je bil 
postavljen d r. P e t r i č K a r e l , uradniški pripravnik 
higienskega zavoda v Ljubljani, za zdravstvenega pri
stava pri istem zavodu v VIII. položajni skupini, s plačo 
Din 730-— in s položajno doklado Din 400-— mesečno. 

Z odlokom ministra za socialno politiko in narodno 
zdravje z dne 18. januarja 1932., O. štev. 638, je bil po
stavljen d r. B a j c O t o n , uradniški pripravnik obče 
državne bolnice v Ljubljani, za sekundarnega zdravnika 
iste bolnice v VIII. položajni, skupini s plačo Din 730-— 
in s položajno doklado Din 400-— mesečno. 

Z odlokom ministra za socialno politiko in narodno 
zdravje z dne 16. januarja 1932., O. štev. 23.189/31, je 
bil postavljen G e n u s s i I v a n , uradniški priprav
nik higienskega zavoda v Ljubljani, za tehničnega urad
nika v IX. položajni skupini s plačo Din 575-— in s po
ložajno doklado Din 300-— mesečno. 

• Številka 64 z dne 19. marca 1932. 
Z odlokom ministra za socialno politiko in narodno 

zdravje z dne 18. februarja 1932., O. štev. 2272, se je 
nadomestil odlok tega ministrstva z dne 25. junija 1931., 
O. štev. 11.847, s katerim je bil postavljen Š t e p e c 
S l a v k o , arhivski uradnik bivše banovinske splošne 
bolnice v Ljubljani v 3. skupini III. kategorije, za urad
niškega pripravnika obče državne bolnice v Ljubljani 
z mesečno plačo Din 400-— v tem smislu, da se pre
vzame imenovani v državno službo z dnem 1. aprila 
1931. za arhivskega uradnika obče državne bolnice v 
Ljubljani v X.' položajni skupini s plačo Din 475.— in s 
položajno doklado. Din 200-— mesečno. 

Številka 65 z dne 21. mtirca 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

20. februarja 1932. so bili postavljeni: za sreskega na
čelnika IV. položajne skupine 2. stopnje sreza ljutomer
skega dr . F a r č n i k A n t o n , sreski načelnik iste 
položajne skupine in stopnje sreza dolnjelendavskiga: 
za sreskega načelnika IV. položajne skupine 2. stopnje 
sreza črnomaljskega T r s t e n j a k D r a g o t i n , sre
ski načelnik iste skupine in stopnje sreza konjiškega; 
za sreskega načelnika V. položajne skupine srrza dol-
njelendavskega d r . T r s t e n j a k A l o j z i j , sreski 
načelnik iste skupine sreza ljutomerskega; /A sreskega 
načelnika V. položajne skupine sreza konjiškega d r . Su
h a ? M a t e j , sreski načelnik s>reza črnomaljskega iste 
položajne skupine; za sreskega podnačelnika sreza Ma
ribor, levi breg, V. položajne skupine dr- V r e č e r 
I v a n , sreski podnačelnik iste skupine sreza Maribor, 
desni breg; za sreskega podnačelnika V. položajne sku
pine sreza Maribor, desni breg, dr . P o t o č n i k M i r k o , 
Politično-upravni sekretar iste skupine istega sreza. 

Z odlokom ministra za promet z dne 24. februarja 
Ì9S2., P. t Štev. 19.020, sta bila postavljena pri dravski 
direkciji poŠte in telegrafa v LJubljani za pristava 

_ ^ 651 

J e r n e j , uradniška pripravnika po § 45., odst. 3., za
kona o uradnikih pri isti direkciji. 

Številka 66 z dne 22. marca 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

18. februarja 1932. je bil postavljen, po potrebi službe 
p n direkciji državnih železnic v Ljubljani: za kontro
lorja v VII. položajni skupini v kurilnici Maribor Z u -
p a n e T o m a ž , kontrolor iste položajne skupine stroj
nega oddelka iste direkcije. 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 
7. februarja 1932. sta bila upokojena C i k T e r e z i j a , 
p. t. uradnik VI. položajne skupine pošte in telegrafa 
Ljubljana 1 in K o v a č i č L u c i j a n , p. t. uradnik 
VI. položajne skupine pošte in telegrafa Ljubljana L-

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 
16. februarja 1932. sta bila upokojena Š e m r o v F r a n c , 
administrativni uradnik VI. položajne skupine dravske 
direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani/ in P f e i f e r 
K a r o 1 i n a, p. t. uradnik VI. položajne skupine pošte 
in telegrafa Ljubljana 1. 

Dajanje v promet odprtih dopisnic v vrednosti 
75 par z napisom »Jugoslavija«. Minister za promet jo 
odobril z odlokom z dne 11. marca 1932., P. t. št. 16.776, 
da se da takoj v promet nova izdaja odprtih dopisnic s 
ceno 75 par, ki jih je izdelala državna markarnica. 

Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom mi
nistrstva za notranje posle z dne 15. marca 1932.! I. 
štev. 8390, je prepovedano uvažati v našo državo in v 
njej razširjati list »Liberty Szabadsag«, ki izhaja v 
madžarskem jeziku v Clevelandu v Ameriki. 

Številka 67 z dne 23. marca 1932. 
Z odlokom ministra za promet z dne 4. marca 1932. 

je bil postavljen pri direkciji državnih železnic v Ljub
ljani za administrativnega uradnika VIII. položajne sku
pine B o r š t n i k B r u n o , dosedanji administrativni 
uradnik IX. položajne skupine. 

Popravek v ukazu o odlikovanju. Pisarna kraljev
skih redov je z odlokom z dne 22. januarja 1932., K. o. 
br. 881, razveljavila v ukazu ministrstva za prosveto z 
dne 31. decembra 1931., P. br. 391, odlikovanje Hladeka-
Bohinjskega Josipa, ravnatelja Glasbene Matice v Mari
boru z redom sv. Save V. stopnje, ker je bil imenovani 
ze z ukazom ministrstva za notranje posle z dne 15. av
gusta 1929., štev. 39.252, odlikovan z redom sv Save 
IV. stopnje. 

Številka 68 z dne 24. marca 1932.. 
Z odlokom ministra za promet z dne 23. februarja 

1932., P. t. štev. 18.317, sta bila premeščena v pošto in 
telegraf Ljubljana 1: T r a t n i k S t a n k o , p. t. urad
nik VIII. položajne skupine pošte in telegrafa Cerknica 
po potrebi službe in K \ i n s t M a r i j a , p. t. uradnik 
VIII. položajne skupine pošte in telegrafa Šmartno ob 
Paki, na prošnjo. 

Številka 69 z dne 25. marca 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja je bil po

stavljen po potrebi službe na podstavi § 310., točke 4., 
zakona o uradnikih za okrožnega inšpektorja1 IV: polo
žajne skupine 2. stopnje v Mariboru' A ć i m o v i ć Z. 
M i l a n , višji policijski komisar VI. položajne skupine 
uprave mesta Beograda. 

, Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 
21. januarja 1932., štev. 1755, so napredovali: za račun
skega kontrolorja v VII. položajni skupini pri računo
vodstvu direkcije šum v Ljubljani L a v r e n č i č J u 1 i j , 
knjigovodja v VIII. položajni skupini, s plačo 1. period-
d i g l J B g t i f c ^ x J ^ « L H Ö i n p S P d s t T O i za podšumarja 
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1. razreda v VII. položajni skupini pri šumski upravi v 
Bohinjski Bistrici A u s e r V i n k o , podšumar istega 
razreda v VIII. položajni skupini s plačo 1. periodskega 
povBka; za podšumarja 1. razreda v VII. položajni sku
pini pri direkciji šum v Ljubljani J e s e n k o J a k o b , 
podšumar istega razreda v VIII. položajni skupini s 
plačo 1. periodskega poviška pri isti direkciji. 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 
12. februarja 1932. je bil upokojen s pravico do pokoj
nine, ki mu pripada po službenih letih, R e v e n J o s i p , 
glavni skladiščnik VII. položajne skupine v službi pri 
direkciji državnega rudnika v Velenju. 

Z odlokom ministra za poljedelstvo z dne 15. febru
arja 1932. štev. 8242/1., je bil postavljen po potrebi 
službe za veterinarskega pristava pri sreskem načelstvu 
v Strumici v VIII. položajni skupini L e n a r t M a r t i n , 
veterinarski pristav pri sreskem načelstvu v Metliki. 

Številka 70 z dne 26. marca 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dno 

22. januarja 1932. je odločeno, da se razveljavi ukaz z 
dne 17. junija 1929., kolikor se nanaša na upokojitev 
H o r v a t - S o s s K l a r e , bivše otroške vrtnarice iz 
Dolnje Lendave ter ukaz z dne 25. marca 1930., kolikor 
se tiče napredovanja v 2. skupino II. kategorije P o -
r e n t e V i k t o r j a , učitelja v Št. Vidu pri Ljubljani. 

Številka 71 z dne 28. marca 1932. 
Z odlokom ministra za finance z dne 27. februarja 

1932., številke 9351/1. do 9375/1. so bili upokojeni s po
kojnino, ki jim pripada po zakonu in po službenih letih: 
poverjeniki finančne kontrole VIII. položajne skupine: 
R e p o s i u k F r a n j o iz glavnega oddelka Dolnja 
Lendava, F a b i j a n A n t o n iz glavnega oddelku 
Gornja Radgona, F e r e n č a k M i h a e l , iz glavnega 
oddelka Celje; nadzorniki finančne kontrole IX. polo
žajne skupine: L i č i n a A n d r e j , iz glavnega od
delka Kočevje, K u k a r F r a n j o iz glavnega oddelka 
Jesenice, P a ž o n I v a n iz glavnega oddelka Krško, 
R e a h b e r g e r F r a n c iz glavnega oddelka Ljub
ljana in podnadzornik finančne kontrole X. položajne 
skupine P e t a n č i č M a r t i n , iz glavnega oddelka 
Novo mesto. 

Številka 73 z dne 30. marca 1932. 
Z odlokom ministra za finance z dne 15. marca 1932., 

Pov. štev. 46/1., je bil upokojen S i m i č B o ž i d a r , 
carinik VIII. položajne skupine s plačo 1. periodskega 
poviška pri carinarnici v Ljubljani. 

Številka 74 z dne 31. marca 1932. 
Popravek v ukazu o odlikdvanju. Pisarna kraljev

skih redov je popravila z odlokom z dne 30. aprila 1931., 
K. o. štev. 1424, v ukazu z dne 15. avgusta 1929., P. m. 
štev. 893, pogrešno pisani imeni K o s e n i n M i n k a 
i n T r o s e j I r e n a tako, dà je pravilno, da sta odli
kovani z redom Sv. Save V. vrste K o s e n i n M i n k a , 
članica uprave Čitalnice v Gornjem gradu, in T r o b e j 
F r a n j a , predsednica Rdečega križa in Narodne čital
nice v Gornjem gradu. 

Številka 75 z dne 1. aprila 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

3. marca 1932., št. 23.944, so napredovali iz 2. v. 1. stop
njo IIT. položajne skupine: d r. G r a s s e 11 i M i r k o , 
višji državni tožilec v Ljubljani, dr. Z i h e r F r a n c , 
predsednik okrožnega sodišča v Mariboru, in d r . K a v 

č i č J o s i p , predsednik okrožnega sodišča v Novem 
mestu. 
" ' -Z""ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 
15.. marca 1932., štev. 29.568, so napredovali: iz VI. v 
V. položajno skupino A b r a m H e n r i k V l a d i m i r , 
višji pisarniški ravnatelj pri višjem deželnem sodišču v 
Ljubljani in R u s J o s i p , ravnatelj zemljiške knjige 
pri deželnem sodišču v. Ljubljani; iz VII. v VI. položajno 
skupino vodje zemljiške knjige T o f a n t B o ž i d a r 
pri okrožnem sodišču v Novem mestu, P o d b o j F r a n c 
i n P e t r o v č i č F r a n c pri deželnem sodišču v Ljub
ljani; iz VIII. v VII. položajno skupino K r y l B o ž i 
d a r , višji pisarniški ofieial pri okrajnem sodišču v 
Ljutomeru. 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 
8. februarja 1932., štev. 14.183, sta,bila po prošnji upo--
kojena sodnika okrožnega sodišča III. položajne skupine 
2. stopnje dr. K r a n č i č F r a n iz Celja in Dev O s k a r 
iz Maribora. 

Z odlokom ministra za trgovino in industrijo z dne 
14. marca 1932., T. štev. 7308/0, je bil postavljen pri od
delku kontrole, mer pri sreskem načelstvu sreza Mari
bor, levi breg, za kontrolorja IX. položajne skupine 
P e z d i r e c H u g o , uradniški pripravnik istega oddelka. 

Številka 76 z dne 2. aprila 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

5. marca 1932., O. štev. 4665, je izpremefijeh ukaz z dne 
14. oktobra 1931., O. štev. 18.869, s katerim so bili po
stavljeni d r . M e r б u n L j u d e v i t , d r . G u z e 1 j 
V l a d i m i r , d r . S a v n i k L e o , d r . K a m i n M i 
h a e l in d r . K r a m a r i č L o j z e z dnem 1. aprila 
1931. za asistente v VII. položajni skupini pri obči .. 
državni bolnici v Ljubljani, d r . P e h a n i P a v e l pa 
za asistenta državne bolnice za ženske bolezni v Ljub
ljani brez pravice do povračila razlike na prejemkih za 
pretekli čas v tem smislu, da pripada imenovanim od 
1. aprila 1931. dalje kot dneva, ko so bili prevzeti v. 
državno službo, pravica do službenih prejemkov urad
nika VII. položajne skupine s plačo Din 910— in s po
ložajno doklado Din 500-— mesečno. 

Z odlokom ministra za promet z dne 24. februarja 
1932., P. t. štev. 19.021, so bili postavljeni: za .arhivske 
uradnike IX. položajne skupiue: S l a b i n a J o s i p pri 
dravski direkciji pošte in telegrafa v Ljubljani, doslej 
arhivski uradnik X. položajne skupine; za praktičnega 
tehnika IX. položajne skupine B a n j a j a J u r i j pošte 
in telegrafa Domžale, Ce r k v e n i k M i r o s l a v in 
K a v č i č S i l v e s t e r pri mestni terenski p. t. sekciji 
Ljubljana; za p. t. manipulante IX. položajne skupine: 
B i ž o l J o s i p i n a pri pošti in telegrafu Vrhnika, 
P e r s e - M i l e n a pri pošti in telegrafu Maribor " t , 
R a d o v a n T e r e z i j a pri pošti in telegrafu Mari
bor 2 in T o p l i c B e r t a pri pošti in telegrafu Slo-
venjgradec. 

Popravek v ukazu o odlikovanju. Pisarna kraljev
skih redov je z odlokom z dne 11. februarja 1932* 
K. o. štev. 367, razveljavila - v ukazu z dne 15. av
gusta 1929., P.-M. štev. 893, odlikovanje z redom Sv. Save 
IV. stopnje, s katerim sta bila odlikovana d r . K o t n i k 
F r a n c , prosvetni inspektor v Mariboru, in M a š e r a 
F r a n c , profesor realke v Ljubljani, ker sta bila z 
redom Sv. Save IV. stopnje že poprej odlikovana. > 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predetavnik in urednik: Pohar Robert v LJubljani, 
jiaka la jtalaga; р&кдаа J>MejckjK*jË ЗДцОДвЦ дјец fitedatainiJu ßtmaj; МШШ % ЦцШјддЈ. 
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Poštnina plačana т gotovini 

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

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

33. kos.: V, LJUBLJANI, dne 27. aprila 1932. Letnik III. 

• V 8 B B 
\/ 834. Zakona zaSčitl kthétov. 

•886. Zakon o ipooblastitvi za nemudno uporabo mednarodnih 
pogodb in sporazumov. . ' , • 

336. Zakon o pomorskih trgovinskih, akademijah. 
If" 331 Zakon o izprerneinbah in dopolnitvah zakona o državni. 

• ; ; 'trošarini:• • - r ' ' ' ; ( ' ''•'•'••.,••' 
„ 338;'Uredba- o dragihjskih dokladah pfovizioniTanih poštnih 

i isjužiteljev,, njih-vdov jn sirot. _ .,;,,...•• 
339.' 'Izpremembe v dopolnitvah pravilnika o cenzuri filmov. 

I NA : 
340. Razpis — pojasnilo' o prepovedi izvoza orehovih debeL 
341. Odlok o izdajanju potrdil inozemskim delavcem. , 
342. Razglas o jzpremembi tarife za uporabo' občinskega mostu 

-, čez Savo in Krko pri' Brežicah. 
343. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 

letu 1932. V ' . ' ' ' : ' . • 
344. Izpremembe v staležu državnih in banovinskih uslužben

cev na področju Dravske, banovine. 

Zàkoiiì 
in kraljevske uredbe. 

•'••• • ' - • " : - ]>- • • ' • • ' • « _ ! _ i . . •• 
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ALEKSANDEß 1ч> ; 
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, ob
javljamo vsem in vsakomur, da sta 
narodna skupščina kraljevine lugosìavije, 
sklicana za dan 7. decembra 193l.!nà izredno zasedanje z 
ukazom z dne 23. septeüibra 1931., v ovoji'XXXIX. redni 
seji; Ш jo je imela dne 12> aprila 1932': v Beogradu, in. 

senat kraljevine Jugoslavije, 
sklican za' dan 11. januarja 1932., iia izredno • zasedanje 
z ukazom zdne 28. BovembràlfiSLj v svoji XXVI. redni • 
soji, kl jove imeldne 15. aprila11982. -v> Beogradu, skle
nila in da srao'Т" potrdili in proglašamo^ :; 

'••'.'••, "•. v " z a k o i * 
o zaščiti kmetov in o uveljavitvi po-
edinih predpisov zakona o izVršbi in 

••'• zavatpvaiijü,* ' \, . • 
, ' : . К ' ; м л . ; > , . > . | | | " < ' - ' ' г > ^ ' 1 " ' ^ : . ' : ^ - ' •• 
m,8Q glasi:. ,..:' •. "',, -,. •• ...-• .,••• .. M-: . : / •,- Лг .'...s:' -

• • -• > • <•• g ì 
;,-•<•<:,.••• ч ч - \ --...• : < > : i - . f : « • : i ' - v , ; . . i ' . j i , - , ' , Г ' : ; > : : . . : . • ' • • ! ' - . 

S ^ 

'•• -{Ц Od» drier kos diö&ita: z^oü ©bv/вшо шоо, s© od-
.kgajo vee javfce: ipd sitae; prodaje (iavtóitìie decažbe) р̂ве-
B4öne шђавргедибпе imovine kšaetov, JA'ëo'.* teku, noVè 

prodaje take imovine pa se ne smejo dòvoljevatL To velja, 
dokler se ne izda zakon o konverziji .kmetskih dolgov, 
najdalj pa do preteka (6) šestih mesecev od dne, ko dobi 
ta гакоп obvezno moč. Za isti čas se ustavljajo vse ̂ pri
silne uprave (sekvestracije) kakor tudi odvzemi premič
nih stvari (transferacije), izvedene zaradi izvršbe, od
nosno zavarovanja. . 

(3) lOdiredbe sodelavka, (*). velja jo tudi:2a vpe osebe, 
kd so zaveaarie-га dolg kmetov kot poroki ali k«ot soli-

. darai dolžniki. • ,-
; • ' • ' • ' • '•••••• ' - ' § 2 . - >• , ; : . . ; 

(J)' Prisilne, javne prodaje (izvršilne dražbe) pre
mične ali'nepremičrie'imovme kmetov, ki se opravijo po 
dnevu, ko je bil vložen predlog zakona o zaščiti knietov 
pri narodnem predstavništvu (dne Ä. marca 1932.), se 
razveljavljajo, če je kupec sam tisti, ki je zahteval iz
vršbo (zahtevajoči upnik), ali pa z njim v sorodstvu ali 
svaštvu do druge stopnje ali njegov zastopnik (poobla
ščenec).'' , " 

'(») Kupec je dolžan vrniti kmetu- kupljene: premične 
stvari ali' nepremičnine, če mu vrne kmet kupilo ceno 
s 6% obresti na. leto od dne, ko je kupec,ceno položil. 
Ce ni kupcu več mogoče, da bi te stvari vrnil, ker so 
prešle v druge roke, adi iz drugega razloga, je dolžan 
nadomestiti kmetu pravo vrednost, ki so jo te stvari 
imele na dan opravljene javne prodaje, kmet pa' mu 
mora v tem primeru vrniti hkràtu kupno ceno s 6% 
obresti na leto od dne, ko je kupec ceno položil. To 
povračilo se smè zahtevati najdalj v1 6 mesecih od dne, 
ko dobi te zakon moč. Prav tàfcrf je kupec dolžan povrniti 
škodo* ki jo je zavezanec-kmet pretrpel zbog tega, ker 
mu'ihôVe kupec stvar vrniti samó z bremenom ali v pò-
elabšanem stanju.i • • "v : : -: 

(*)''• Za psvìraèiio nepremičnin ' v ponovno svojiïio 
kmeta se'prenosna taksa ne p l a o u j ë . ' 
; ' ; !(*) Za spore, o povračilu stvari ali o povračil*IkóxJie 
po •pf-edTijih odstavkih je pristojno izvršno " ^ i g ^ ; ' n a 
godfučjUj na katerem, spada izvršba vgrisbc^g^ 4 ^ ћ 

** 

џ, 
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nigftivaJia oblastev, pa je pristojno ono sresko, odnosno 
• "prvostopno (okrožno) sodišče, na čigar področju se je 

izvršba izvedla. 
§ 3 . 

(l) Kmet je dolžan plačati na terjatev, katere pri
silna izterjava je po predpisih § 1. odložena, obresti po 
6% na leto, in to od dne tožbe, razen če. niso z razsodbo, 
,poraviiavo ali drugo osnovo (izvršilnim naslovom) dolo
čene nižje* obresti/ 

(*) Će dovoli upnik dolžniku-kmetu prostovoljno, da 
se odloži plačilo terjatve, ki je dospela, in sicer pred vlo
ženo tožbo zaradi njenega plačila, ali če odstopi od že 
рокгепјеће pravde, ne da bi zahteval kakršnihkoli pravd
nih stroškov, sme dogovoriti obresti do največ 10% na. 
leto, neglede na višino prej dogovorjenih obresti. 

(*) V najvišji znesek letnih obresti se morajo všteti 
tudi vsa postranska plačila ali dajatve, za katere se je 
dolžnik zavezal poleg obresti, kakor so to: provizije, kon
vencionalne kazni, stroški in podobno. 

(*) Dogovor o obrestih je ničen, kolikor presegajo 
dogovorjene obresti s tem paragrafom dovoljeno najvišjo 
stopnjo. Obresti nad stopnjo, dovoljeno s tem paragra-' 
fom, se ne smejo prisojati niti zavarovati niti z izvršbo 
izterjevati, najsi so določene s pravnomočno razsodbo 
ali z drugo osnovo (izvršilnim naslovom). 

§ 4. 

(f) Za vso državo se uveljavljajo predpisi §§ 65., od
stavkov C) in (»), 69., 119, 133., 134, 148., 165., odstavka! 
(*), 209. in 280. zakona o izvršbi in zavarovanju z dne 
B. julija 1930., »Službene novine« St. 165-LXII.,* za pod
ročje vrhovnega sodišča v Sarajevu, banskega stola v Za
grebu in apelacijskega sodišča v Novem Sadu pa tudi 
predpisi § 113. tega zakona. S tem pa4 se ne posega v 
veljavo predpisov §§ 1. in 2. pričujočega zakona. 

(*) Kjer se v predpisih, navedenih v odstavku (*) 
tega paragrafa omenja sodišče, je razumeti na področju 
kasacijskega sodišča v Beogradu in velikega sodišča v 
Podgorici izvršilno oblastvo; kolikor se pa ti predpisi 
sklicujejo na predpise zakona o izvršbi in zavarovanju, 
ki niso uveljavljeni s tem zakonom, se morajo razumeti 
dotični predpisi cifrilnih pravdnih postopnikov, odnosno 
zakonov o izvršbi, ki veljajo danes na poedinih področjih 
kraljevine, kolikor je pač ustreznih predpisov v teh za
konih. 

(*) Predpisi §§ 486. in 487. zakona o sodnem po
stopku v civilnih pTavdah za Srbijo se uporabljajo tudi 
še nadalje, če ne nasprotujejo predpisom, omenjenim v 
odstavku (*)• 

(*) Predpisi prednjih odstavkov se uporabljajo tudi 
na izvršbe, ki so na dan, ko dobi ta zakon moč, že v 
teku, kolikor prisilna javna prodaja (izvršilna dražba) 
še ni pravnomočno izvedena. 

§ 5 . 
Če zaide denarni zavod, dokler trajajo odložitve iz 

§ 1., v plačilne težave zbög motnjav v kreditnih razmer
jih, povzročenih po obči kreditni krizi ali po neobičajnem 
in prekomernem dviganju vlog, a so ob tem času po 
bilanci aktiva večja ođ pasiv, sme izdati ministrski svet 
na zahtevo tega zavoda samega po predlogu ministra za 
trgovino in industrijo za vsak tak primer uredbo z га^ 
konako veljavo, e katero se določijo rokovi za izplačilo 
vlog io drugih terjatev kakor tudi vsi drugi ukrepi, tudi 

* >Sluzbßni llafc Sfc .Ш/28 iz J, 1331 

glede preustrojitve zavoda* ki so potrebni za njegovo 
redno poslovanje in za varnost vlagateljev in ostalih up
nikov. V ta namen sme postaviti minister za trgovino 
Аџ industrijo tak denarni zavod in vse njegovo poslovanje 
.pod stalno nadzorstvo svojega komisarja. 

• § 6. 

''"*•• i1) ZÄ fcfMa P0 tem zakonu se smatra vsakdo, ki 
obdeluje žemljo sanigli s člani svoje rodbine in f čigar 

гobpkvčeriidohodek^izVira pr^teMp od'kmetijstva, če ne 
presega njegovo posestvo povtsme 75* ha orne (za ob
delovanje sposobne),, zemlje ,(ni,iv«> sadovnjaki, vinogradi, 
travniki ra^â ipaŠfliko*), odnoinó'pfi rodbinski zadrugi 

.150 .ha orne (za obdelovanje sposobne) zemlje. 
\ (2) Za kmete po predpisih odstavka (') se smatrajo 
tudi osebë,: ki morajo zbog bolezni ali nedostatka za
dostne delovne moči,,.svoje in .svoje rodbine, ali zbog 
drugih neodvratnih zadržkov obdelovati svojo zemljo z 
irugimi osebami, nadalje maloletni otroci kmetov, do
tier traja njih maloletnost, kakor tudi zapuščine (mase) 
;a kmeti, dokler se ne predajo (izroče) naslednikom. 

(3) Potrdila '.o činjenicah Jz. odstavkov' •(») in (*) tega 
paragrafa izdajejo občinska oblastva (občinska sodišča, 
občinsko poglavarstvo) na zahtevo dolžnika-knteta ali na 
zahtevo izvršilnega oblastva; ta.,potrdila morajo biti po
trjena po sreskemjiačelstvu, razen če so jih izdala mestna 
načelstva kot prvostopna upravna oblastva (§ 19., od
stavek (2), točka 1. eakona o notranji upravi) 

Ö&oM* *ó zožitv i jpò predpisu' Ц i l . izda sodišče 
(izvršilno oblastvo) po službeni dolžnosti ali na dolžni-

• kovo zahtevo, če sodišču ni znano, da je dolžnik kmet. 
V tem drugem primeru zaprosi sodišče (izvršilno obla
stvo) po službeni dolžnosti za potrdilo iz § 6. Dokler se 
ne izda pravnomočna odlooba o odložitvi iz § 1., se iz
vršilno postopanje тЏЏ^џ. • ":\1'\>J f\ 

" " ' ' w : ! ' ] ' \ ^ ' ' Ш - ' • ' . : • ' : . '•". ' 
., (*) Predpisi tega zakona se ne uporabljajo na ter

jatve Narodne bàMe/ Državne hipotekaine banke in Pri
vilegirane agrarne banke. ; , 
, (2) Predpisi tega. zakona, razen predpisov ,iz § 4 , 

se ne uporabljajo,; niti na. državne terjatve, kolikor se 
vodi izvršba .na osnovi civilnih pravdnih (izvršilnih) za
konov, na terjatve 'samoupravnih teles in njih hranilnic, 
zadružnih organizacij, ki: so osnovane in poslujejo po ve
ljavnih zakonih o zadrugah,, dalje na preživninske ter
jatve (alimentacije),, :ki. pripadajo komu zoper dolžnika 
na osnovi dolžnikove, vzdrževalne, dolžnosti,. na terjatve, 
ki izvirajo iz kaznivega dejanja, kakor tudi ne na ter
jatve, ki so nastale potejfl} jfco јв ta zakon dobil moč. Za 
take ђе ne smatrajo terjatve iz odstavka (*) § 3. 

•:\ h\y'V''Si u x:nuA^^' , ••••>u '•• '••;•, • ,-
(*•) Ta zakon stopi Vj v^yavo, ko ga kralj podpiše, 

dobi pa, razen predpisa ij}4.j obvezno moč, ko se razglasi 
v »Službenih novinah«. Predpisi § 4 dobe obvezno moč 
po preteku 15 dni od dne razglasitve tega zakona. 

(*) Minister pravde ee pooblaača, da izda uredbe in 
navodila, potrebna za izvrševanje toga гакошц in to ko-, 
litoor segajo tudi v pristojnost drugih ministrov, spo
razumno s temi, zlasti pa da predpise natančnejše od
redbe o 'teaajiiatfte- naf smatra ž^kineta, Џ4& določi 
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Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi 
ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za njegovo 
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj po njem po
stopajo, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V Beogradu, dne 19. aprila 1932. 
Aleksander s. r. 

Minister pravde 
B°ž. ž. Maksimović s. r. 

Namestnik ministra 
za. trgovino in industrijo 

in minister za 
poljedelstvo 

Juraj Demetrovié s. r. 
Videl 

. in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
Bož. 2. Maksimović s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta in 
• minister za zunanje 
. . posle 

dr. V. Marinkovié s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

835. 

Mi 

ALEKSANDER I., 
po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 

objavljamo vsem in vsakomur, da sta 

narodna skupščina kraljevine Jugoslavije, 
sklicana za dan 7. decembra 1931. na izredno zasedanje 
z ukazom z dne 23. septembra 1931., v svoji XL. redni 
seji, ki jo jo imela dne 13. aprila 1932. v Beogradu, in 

senat kraljevine Jugoslavije, 
sklican za dan 11. januarja 1932. na izredno zasedanje z 
ukazom z dne 28. novembra 1931., v svoji XXVII. redni 
seji, ki jo je imel dne 16. aprila 1932. v Beogradu, skle
nila in da 9mo Mi potrdili in proglašamo 

zakon 
o pooblastitvi za nemudno uporabo 
mednarodnih pogodb in sporazumov,* 
ki se glasi: 

- • • § ! • ' : 
V smislu tretjega odstavka člena 65. ustave se po

oblašča ministrski svet, da sme tudi pred odobritvijo po 
narodnem predstavništvu, če se pokaže potreba za to, z 
odločbo odrediti na predlog ministra zà zunanje posle 
in ministra za trgovino in industrijo nemudno uporabo 
pogodb in sporazumov, sklenjenih s tujimi državami 
zaradi ureditve gospodarskih razmerij med našo kralje
vino in dotičnimi državami in predloženih narodnemu 
predstavništvu v odobritev. 

§2. 
Ta zaKon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, obvez

no moč pa dobi z dnevom razglasitve v >Službenih novi-
flah< in prestane veljati dne 1. aprila 1933. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi 
ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe-za njegovo 

- • • , , ' 

• >81užbene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
80. aEtite 18B2.4 it W/XL/279. ^ 

izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj po njem po
stopajo, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V Beogradu,. dne 19. aprila 1932. 
Aleksander s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister za zunanje posle 
dr. V. Marinkovié s. r. 

Videl 
in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
Bož. Ž. Maksimović s. r.L 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister za zunanje posle 
dr. V. Marinkovié s. r. 

Namestnik ministra 
za trgovino in industrijo, 
minister za poljedelstvo 

Juraj Demetrovic s. r. 

336. 

Mi 
ALEKSANDER 1., 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
objavljamo vsem in .vsakomur, da sta 

narodna skupščina kraljevine Jugoslavije, 
sklicana za dan 7. decembra 1931. na izredno zasedanje 
z ukazom z dne 23. septembra 1931., v svoji X. redni 
seji, ki jo je imela dne 18. februarja 1932. v Beogradu, in 

senat kraljevine Jugoslavije, 
sklican za dan 11. januarja 1932. na izredno zasedanje z 
ulcazom z dne 28. novembra 1931., v svoji IX. redni seji, 
ki jo je imel dne 25. februarja 1982. v Beogradu, sklenila, 
in da smo Mi potrdili in proglašamo. 

zakon 
o pomorskih trgovinskih akademijah,* 
ki se glasi: ( 

I. DEL. 

Obče odredbe. 

§ i . • 

Naloga pomorskih trgovinskih akademij je, da dajo 
učencem ob obči izobrazbi v duhu jugoslovanskega na
rodnega in državnega edinstva teoretično in praktično 
strokovno izobrazbo za zvanja pri trgovinski mornarici 
in v pristaniški službi. 

; i 2. 
Pomorske trgovinske akademije so pod vrhovnim 

nadzorstvom ministra za trgovino in industrijo in pod 
neposrednim nadzorstvom bana. 

§3. 
Pomorske trgovinske akademije z zaključnim izpitom 

imajo veljavo popolne srednje šole (gimnazije, realke, 
realne gimnazije) z višjim tečajnim izpitom. 

* >Shižbene novine kraljevine Jugos lav ia z dne 
25. marca 1982., št. в9/ХХУП1/189г 
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§ 4 . 

Osnavljanje, premeščanje in ukinjanje pomorskih 
trgovinskih akademij se vrši s kraljevim ukazom na pred
log ministra za trgovino in industrijo. 

Na ukinjeni pomorski trgovinski akademiji se uki
njajo razredi postopno. • ' " 

' § 5 . ' 
Vsaka pomorska trgovinska akademija mora imeti 

poslopje, ki ustreza šolskim potrebam in" higienskim za
htevam. 

Zemljišče za zgradbo šolskega poslopja mora dati 
občina, če občina nima potrebnega zemljišča, ga lahko 
odkupi po zakonu o razlaščanju. 

Stroške za zidanje, preurejanje in vzdrževanje po
slopij kakor tudi za kurjavo, razsvetljavo in vodo trpi 
banovina. 

Redna popravila poslopij je opravljati med velikimi 
šolskimi počitnicami. 

Šolsko poslopje mora imeti stanovanje za služitelja. 
Po odredbah o postavljanju zgradb se sme postopati, 

ko se dobi potrebni kredil in odobritev od pristojnih 
organov. 

'II. .DEL! 

Pouk. 
§e-

Učenje na pomorskih trgovinskih akademijah traja 
štiri leta. 

§ 7. 
' Minister za trgovino in industrijo predpisuje učni 

načrt, program.in metodična navodila za izvajanje pouka 
v poedinih predmetih po zaslišanju sveta za strokovno 
izobrazbo. 
/ Določeni učni načrt in program se za učence, ki eo 
po njem učenje pričeli, ne sme izpremeniti. 

§8. ' 
učenci se uvajajo teoretično in praktično tudi v 

vojno pomorstvo. 
Obseg pouka v tem predmetu predpiše minister za 

trgovino in industrijo sporazumno z ministrom za vojsko 
in mornarico. 

§ 9 . 
Na pomorskih trgovinskih. akademijah se smejo upo

rabljati samo učbeniki, ki jih odobri minister za trgo
vino in industrijo. 

.; . . . 8.10,'....;.,. ..'• '.'.., ., 
Vsaka pomorska trgovinska akademija mora imeti 

razen šolske oprave, zbirk, učil in dijaške knjižnice tudi 
svoje čolne za vežbanje v veslanju in jadranju in svoj 
parni ali motorni čoln za pouk. Za druge potrebe prak
tičnega pouka imajo pomorske trgovinske akademije 
skupno državno šolsko ladjo.. 

m . D E L : ' *••• 

Državna šolska ladja in šolska potovanja. 
§ 1 1 , 

Šolska ladja je registrirana v luki Bakru. 
Kadar šolska ladja ni nâ plovitbi, se bavi po potrebi 

tudi v drugih lukah, kjer so akademije^ trajanje - tega 
bivanja pa odreja minister za trgovino in industrijo. , 

'• • § 1 2 . 

Poveljnik šolske ladje zapoveduje šolski ladji in 
vodi samostojno upravne posle. Odgovoren je za ladjo 
in plovitbo. 

Poveljništvo šolske lad,'e ima svoj pečat z državnim 
grbom in svoj arhiv. Poveljnik šolske ladje sprejema-'ш 
odpravlja samostojno vse službene spise. 

§ 13." 
Vsaka pomorska trgovinska akademija opravi na 

leto po eno šolsko potovanje, predvsem po Jadranskem 
ali Sredozemskem morju. 

Vrstni red' potovanj za pcedine šole se preminja 
ciklično. 

Direktorji pomorskih trgovinskih akademij pred-
Ijajo sporazumno s poveljnikom šolske ladje vsak za svojo 
šolo smer in program šolskega potovanja in ga pošiljajo 
ministru za trgovino in industrijo v odobritev. 

§ 14. 
Direktorji pomorskih trgovinskih akademij pred

lagajo ministru vsak za svojo šolo: dva strokovna učitelja, 
enega učitelja ekonoma in zdravnika, ki sodelujejo pri 
šolskem potovanju. 

Razen ladijskega osebja, odrejenih učiteljev, učencev 
in zdravnika se brez posebne odobritve ministra za trgo
vino in industrijo šolskemu potovanju ne sme nihče pri
družiti. 

. § 15. / . 
Direktor pomorske trgovinske akademije je vodja 

šolskega potovanja. Vodi celotno učno delo med potova
njem, sestavlja razpored za delo in vaje med plovitbo in 
razpored za ogledovanje med bivanjem v lukah. 

Poveljnik šolske ladje izvršuje direktorjeve odredbe, 
izdane za uspešno izvajanje učnega načrta med plovitbo. 

§ 16 
Namen šolskega potovanja je, da pridobe učenci pod 

vodstvom direktorja in strokovnih učiteljev in s pri-
pomočjo poveljnika, častnikov in mornariškega osebja 
šolske ladje. izkušnje v plovitbi na morju in vobče v 
pomorstvu. 

Pri teh potovanjih se seznanjajo učenci pomorskih 
trgovinskih akademij z vsemi važnejšimi lukami, pred
vsem Jadranskega in Sredozemskega morja in z ured
bami, prometom in trgovinskimi razmerami v teh lukah. 

§ 17. 
Potovanja na šolski ladji so sestavni der pouka in 

so obvezna za vse učence I. do III. razreda akademije. 
Učenci, ki padejo pri letnem ocenjanju za leto dni, 

• v tem šolskem letu ne gredo na šolsko potovanje. ; 

• . 8 18-, 
Pred odhodom na potovanje se morajo učenci zdrav

niško pregledati in cepiti zoper nalezljive bolezni po po
trebi in izprevidnosti šolskega zdravnika. 

. ' • ' " • ' § 1 9 . 

Med plovitbo dobivajo vsi udeleženci potovanja brez
plačno hrano. 

Hrana mora biti zdrava, dobra in zadostna.' 
Minister za trgovino in industrijo predpiše pravilnik 

o prehranlj sporazumno z ministrom za finance ga kljub 
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predpisom o državnem računovodstvu pravilnik o za
gotovitvi preskrbe šolske ladje in vršenju nabav hrane 
med plovitbo v domačih in tujih lukah.. 

§ 20. 

Učenci dobe na uporabo po dve modri (delovni) in 
dve beli (svečani) obleki, po potrebi pa tudi eno suk
neno mornarsko obleko. 

§ 21. 
Pred odhodom obrazloži direktor pomorske trgovin

ske akademije učencem namen in korist potovanja in 
disciplinska pravila za šolska potovanja. 

Ta pravila predpisuje minister za trgovino in indu
strijo. 

§ 22. 

Učno in stalno ladijsko osebje, kakor tudi šolski 
zdravnik prejemajo med plovitbo povprečno • odškodnino 
po pravilniku, ki ga predpisuje minister.za trgovino in 
industrijo sporazumno z ministrom za finance. S tem pra
vilnikom se odreja tudi povprečna odškodnina za -se 
one inspekcijske organe, ki jih pošilja na potovanja s 
šolsko ladjo minister za trgovino in, industrijo. Te po
vprečne odškodnine gredo v breme kreditov, odobrenih 
za plovitbo. 

. § 23.. 

Minister za trgovino in industrijo skrbi, da se za-
gotove vsako leto v državnem proračunu zadostne vsote 
za vzdrževanje, zavarovanje in pribor šolske ladje in' za 
opravljanje plovitbe za vse pomorske akademije; pred
piše sporazumno z ministrom za finance pravilni* o obra-
čunjanju kreditov, porabljenih za šolsko ladjo in oprav-

• Ijanje plovitbe. 

. IV. DEL.. 

Učenci. 
Šolsko leto. 

§24. ..,..'; 
Šolsko leto ga začne dne 6. septembra, konča pa se 

vštetega dne 5. septembra naslednjega léta. : ' 
Od dne 1. do vštetega dne 5. septembra se vrše do

polnilni in popravni izpiti. 
Vpisovanje se vrši dne 6., 7. in 8. septembra. 

; Predavanja se začno dne IX). septembra. 
Šolsko delo se konča: za učence prvih treh razredov 

po učnem potovanju s šolsko ladjo, za učence IV. raz
reda pa dne 15. maja. 

Zaključni izpiti se vrše v času od dne 16. do dne 
20, maja. 

Šolska potovanja se vrše v Času od dne 21. maja do 
dne 31. avgusta in trajajo po 30 dni. Ostali čas so velike 
šolske počitnice. 

Natančnejše odredbe o tem, katere dni med šolskim 
letom zbog praznikov in narodnih svečanosti;ni pouka, 
predpisuje minister za trgoyino in industrijo. > 

. ' § : * . . 
••' ' Naknadni vpis sme dovoliti direktor Sol© samo v 
izjemnih in upravičenih primerih dp dne 20. septembra, 
bapska uprava pa najdalj do dne 10. oktobra. 

Po tem joku se ne sme noben učenec;več vpisati. 
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§26. 
Šolsko leto se deli na dve polletji: prvo polletje od 

pričetka šolskega leta do dne 22. decembra in drugo 
polletje od dne 23. decembra do konca predavanj. 

§ 27. 

Konec šolskega, leta mora uprava, akademije na
tisniti letno šolsko poročilo po .navodilih, ki jih predpiše 
minister za trgovino in industrijo. 

§ 28. ' 

Na pomorske trgovinske akademije se sprejemajo 
učenci, ki so,uspešno dovršili najmanj štiri razrede giai-
nazije, realke ali realne gimnazije z opravljenim.nižjim 
tečajnim izpitom ali pa meščanske šole z opravljenim 
zaključnim izpitom, če: 

1. so telesno zdravi, imajo dober vid in sluh in raz
likujejo vse barve,, kar se ugotavlja z zdravniškim pre
gledom ób sprejemu; 

2. niso starejši od 18 let, kar. se dokaže s krstnim 
(rojstnim)'listom; ' 

3. šo državljani kraljevine. Jugoslavi je. 
V prvi razred se sme sprejeti največ 30 učencev. 

§ 29. 
_. Tuji državljani se vpišejo lahko samo z dopustitvijo 

ministrstva za trgovino in industrijo, če izpolnjujejo po
goje točk. l . in 2. iz § 28. tega zakona in če opravijo 
dopolnilni izpit iz srbsko-hrvatskega jezika in matema
tike v obsegu učne snovi nižje gimnazije. 

• § 30. 

Učenci pomorskih trgovinskih akademij so lahko sa
mo redni učenci. Privatnih učencev na.pomorskih trgo
vinskih akademijah ni,' niti se na teh ne morejo oprav
ljati privatni izpiti. 

Učenci, ki šo Izgubili pravico do rednega šolanj'a na 
srednji šoli, se ne morejo vpisati na pomorsko trgovin
sko akademijo za redne učence. 

§ 31. 
.Pri pomorski trgovinski akademiji v Bakru je Iadje-

strojni odsek, v katerega se sprejemajo predvsem-učenci, 
ki so dovršili strojno-ključavničarski odsek "strokovne 
rokodelske ali obrtne šole,.kakor tudi oni učenci, ki iz
polnjujejo pogoje za sprejem v-.pomorsko akademijo 
(§ 28.). 

IzpraSevanje, ocenjanje. in prevajanje učencev. 

• ' -T, • •': r-- " § 32. . ,-

V vsakem polletju morajo biti-učenci,'ki se ôcenjajo, 
iz učne snovi vsakega predmeta zadostno in vsestransko 
izprašani. " - '•"••• • i 

• %m- ••' ;. 

Mnieter za.trgovino r in industrijo izda pravila o iz
praševanju, učencev pomorskih trgovinskih akademij in 
o ugotavljanju, njihovega uspeha. 

' '' : ' ' '"' . s'3 4-.' 
•= -Po- prvem..polletju se lahko;.po odločbi c e l e g a 

učiteljskega zbora in. na predlog razrednega učiteljskega 
zbora odstranijo.« šole .vsi ибадм, za'katere razredni uči

la/" 
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teljski zbor spozna, da ne bodo mogli uspešno dovršiti 
tega razreda. 

TaM učenci ne morejo v tem šolekem letu prestopiti 
na drugo pomorsko trgovinsko akademijo, smejo pa raz
red ponavljati. 

§35. 
Za ocenjanje uspeha in vedenja učencev je 6 ocen: 

odlično (6), prav dobro (4), dobro (3), zadostno (2) in 
nezadostno (1). 

Ocene za vedenje so: prmerno (5), prav dobro (4), 
dobro (3) in slabo (2). 

Mornareka sposobnost se ocenja s- Štirimi ocenami, 
in sicer: odlično (б), prav dobro (4), dobro (3), in sla
bo (2). 

§36. 
V višji razred se prevajajo učenci, ki imajo iz vseh 

predmetov vsaj zadostno letno oceno, in oni učenci, ki 
so dobili iz enega predmeta nezadostno oceno, pa so 
opravili v septembru popravni izpit. 

Popravni izpiti se opravljajo na isti šoli in se ne 
morejo ponavljati. 

Razred ee sme ponavljati samo enkrat. 
§37. 

Prevedbo učencev v višje razrede določa celotni uči
teljski zbor. 

§ 88-
Učenec pomorske trgovinske akademije, ki dobi dve 

leti zaporedoma elabo oceno iz vedenja, izgubi pravico 
do šolanja na njej*za eno šolsko leto; sme se pa vpisati 
na drugo akademijo z dovolitvijo pristojne banske uprave. 

§ 39. 
Po dovršenem šolanju opravljajo učenci zaključni 

izpit. 
Pravilnik o zaključnem izpitu predpisuje minister za 

trgovino in industrijo. 

Dijaške knjižice. 

§40. 
Po zvršetku polletla se priobči učencem uspeh v 

dijaški" knjižici, ki jo mora imeti vsak učenec pomorske 
trgovinske akademijo. . . . 

Obliko in vsebino dijaške'knjižice predpisuje mini
ster za trgovino in industrijo. 

Izpričevala in potrdila. 

§41. 
Po zvršetku šolskega leta dobi vsak učenec izpriče

valo o uspehu v poedinih učnih predmetih, mornarski 
sposobnosti in vedenju. _ 

V upravičenih primerih se lahko izda na prošnjo med. 
šolskim letom potrdilo o letanju s pripombo, v kateri 
namen se izdaja. 

Ce zapusti učenec šolo med šolskim letom; se mu 
izda potrdilo, do kdaj je bil v šoli in kakšne ocene je 
imel. 

Izpričevala in potrdila podpisujeta direktor in raz
rednik, . . 

fepriceveJo o zaključnem izpitu podpisujejo mini
strov odposlanec kot predsednik, direktor šole in vel 
člani i&praševalne komieije. 

33. kos. 

Izpričevalo o zaključnem izpitu se izda takoj po 
zvršetku izpita. 

Obliko in vsebino izpričeval in potrdil predpisuje 
minister za trgovino in industrijo. 

§42. 

Duplikat letnega izpričevala izdaja direktor. Dupli
kat izpričevala o, zaključnem izpitu izdaja direktor po 
odobritvi banske uprave in po službeni razglasitvi v služ
benem listu pristojne banske uprave, da je izvirnik raz
veljavljen. 

Za ta duplikat se plača poleg državne takse enak 
znesek v gotovini za Šolski sklad. 

Šolski red. . 

§43. 
Minister za trgovino in industrijo predpiše pravilnik 

o vedenju učencev v šoli in zunaj Šole, o pohajanju šole, 
o opravičevanju izostanka in o'načinu kaznovanja 
učencev. 

§44. 
Učenca smejo kaznovati: učitelj, razrednik, razredni 

učiteljski zbor, direktor in celotni učiteljski zbor. 

§45. 
Učenci se kaznujejo z opominom, ukorom, odstra

nitvijo in izključitvijo. 
Učenci se ne smejo kaznovati s telesnimi kaznimi. 

§40. 

Za velike disciplinske šolske prestopke ali pogo
stejša manjša kazniva dejanja se učenec lahko kaznuje 
z odstranitvijo ali izključitvijo. 

0 odstranitvi s pomorske trgovinske akademije za eno 
šolsko leto takó, da sme učenec pričeto šolsko leto do
vršiti na drugi pomorski trgovinski akademiji, odloča 
direktor na predlog razrednega učiteljskega zbora. 

O izključitvi iz pomorske trgovinske akademije do 
konca šolanja takó, da učenec lahko nadaljuje pričeto šo
lanje na drugi pomorski trgovinski akademiji, odloča ce
lotni učiteljski zbor. 

Ta kazen postane izvršna, ko jo odobri banska, 
uprava. 

0 izključitvi iz vseh pomorskih trgovinskih akademij 
ali iz vseh srednjih strokovnih šol v resortu ministrstva 
za trgovino in industrijo odloča celotni učiteljski zbor i 
najmanj JA glasov. Ta kazen postane izvršna, ko jo 
odobri minister za trgovino in industrijo. 

Šolanje na drugi pomorski trgovinski akademiji ee 
nadaljuje neglede na število učencev. 

Šolski sklad in dijaška društva, 

§47i 
ZaTadi podpiranja siromašnih učencev je pri vsaki 

pomorski trgovinski akademiji šolski sklad; iz njegovih 
sredstev se podpirajo siromašni učenci, se nabavljajo 
sredstva za dijaške vaje, učila, knjige za dijaške knjiž
nice in drugo in ee dajejo p o d r l e siromašnim učencem 
za dijaška potovanja. 

Pravila o šolskem skladu predpisuje minister za togo* 
vino Jn Industrijo, • , 
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§ 48. ,..- -. 

Učenci pomorskih trgovinskih akademij, sméjo usta
navljati društva samo za umsko, moralno,1 ' estetsko in 
zdravstveno izpopolnjevanje, nikakor pa ne uà'plemenski 
ali verski osnovi. Delovanje teh društev je ;pod: stalnim 
nadzorstvom šolske uprave. ' • . . . , 

Društvena pravila odobrujejo pristojne oànsW'upra
ve po navodilih, ki'jih predpiše minister za trgovino in 
industrij«; ^ : ..;•;'• .I':-!.. 

V katerih društvih in združbah zunaj, šole učenci 
lahko sodelujejo, dovoli minister za:'trgovino in.in
dustri jo. •;-,• • 

§49. ' .' ....... 
Da se navadijo uöenci varčevanja in se jim da pri

lika za praktično uporabljanje strokovnega trgovinskega 
znanja, se osnuje pri, vsaki pomorski trgovinski akade
miji zajednica za varčevanje in kredit,:.,' '' 

Pravila teh zajednic odobruje naVpredlog celotnega 
učiteljskega zbora pristojna banska uprava kot nadzor
stveno šolsko pblastvo. 

' V. DEL. "•! ' ; '-; 

Uëitelji in drugo osebje. ' 
Vrste, kvalifikacija iu dolžnosti. 

§60. 
Učitelji pomorskih trgovinskih akademij so .lahko 

redni in honorarni. . 
Redni učitelji so: direktor, profesorji, suplenti (pri

pravniki) in učitelji za mornarsko delo. 
. Honorarni učitelji se postavljajo ..z niinistrskq odločbo 

za čas, dokler traja potreba. Imeti тргдјо, istp kvalifi
kacijo kakor redni učitelji, dobivajo pa stalen mesečni 
honorar ali pa honorar za dejanski opravljene ure. 

•:•••.:,',,'•.•: ' '•'v8 5 1-,'" ::-:. C ^ V . ; " , и , ^ . 
Direktor pomorske trgovinske akademije lahko po

stane profesor pomorske trgovinske akadeinije, pred
vsem iz navtične stroke z najmanj 18 leti priznane držav
ne službe, od teh vsajVšest poslednjih, let na pomorski 
akademiji. •• . . ' . ' . •,'. ' ..W-'-. v,i7 •:':•:.,... 

§ 52*. "''"" 'У"" " ",':'] •-•" 
Profesor pomorske trgovinske akademije postane 

suplent po opravljenem profesorskem izpitu, ko dovrši 
tri leta državne, učiteljske službe. 

Profegorski izpit, je strokoven drža'vn| izpit.-Opravlja 
se pred komisijo, ' ki jo odredi minister' za trgovino'in 
industrijo, , ;•••'.*•, :••••' 

Pravila o opravljanju profesorskega izpita' pred
pisuje minister za trgovino. ih'i industrijo po; zaslišanju^ 
svèta za strokovni pouk. 

Ta izpit sme opravljati suplent, ki je! najmanj dve 
leti deloval v goli,,.. . ,f, .,; ;., ,, 

" ' • ' № ' •;• 
•Kf 

Za supl anta je lahko postavljen, kdor je opravil 
Zrelostni iKplt na efeđnji 18ои in diplomska izpit naV filo
zofski ali tehniSki fakulteti. ^ " ; ;.o .,f,; .- v-, ,; 

Za predmete navtičnorponiorske stroke smejo biti 
postavljeni kapitani dolge piovitbe in višji rezervni ali 
upokojeni častniki fcraljeyske mprtnarice, Tèjê dpràviJD po 
dvoletnih univerzitetnih1 naäkih (strokovni itfcify-o бетег. 
feda povila minister za trgovino in induötrijo* Po dveh. 

letih učiteljske službe smejo opravljati profesorski izpit 
in po opravljenem izpitu> pridobe i pravico,: profesorja 
pomorske trgovinske akademije,, ko dovrše tri Jeta držav
ne učiteljske službe (§ 52.). Tem osebam sme priznati 
minister za trgovino in industrijo na ugodno mnenje 
sveta za strokovni pouk ob postavitvi za profesorja za 
pokojnino in napredovanje največ 6 let službe, ki so jih. 
prebile v svojstvu poročnika in kapitana dolge piovitbe.. 

; § 54. 
Suplent, ki profesorskega, izpita v 5 letih službe od 

postavitve ne opravi, se odpusti iz učiteljske službe, v 
katero se more vrniti šele po opravljenem profesor
skem izpitu. 
j § 55. 

Kljub §§12. in 59. zakona o uradnikih lahko ,po-, 
stane učitelj za mornarsko delo, kdor je. dovršil pomor
sko podčastniško šolo in je brodaril najmanj 4 leta na 
vojnih, ladjah ali ladjah velike obrežne ali dolge pio
vitbe v svojstvu vodje palube. 

; -§56. 
Dolžnosti direktorja so zlasti, da 
1. upravlja šolo in da uravnava po pravilni poti 

izobraževanje in vzgajanje mladine na svoji šoli;. 
2. skrbi, da se točno vrše ure in da se izvaja 

program. 
3. zahaja čim pogosteje k uram učiteljev in daje 

navodila,, kako naj kar najuspešneje predavajo svoje 
.predmete, po potrebi pa ima vzorna predavanja iz svoje 
stroke; nadzira po poročilih razrednega učiteljskega 
zbora delovanje učencev v vseh razredih in odreja, 
česar treba, da se uspeh izboljša; 

! 4 seznanja učitelje z novimi pravilniki, razpisi, na-
redbami; 

! 5. daje novim učiteljem vsa potrebna navodila glede 
; pouka in administracije; 

6. sklicuje seje celotnega učiteljskega zbora in stro-
ikovne, učiteljske konference in. jim, predseduje; odreja 
m a t e h konferencah sporazumno s strokovnimi učitelji 
iučno postopanje za vsak predmet in razred in določa 
obče merilo za ocenjanje učencev; skrbi za izvajanje 

: vzornih predavanj in določa njih razpored; ima po kon
čanom predavanju.s predavateljem in učitelji, ki so.pri-. 
soètvovali predavanju, skupno konferenco, da se priob-
cijo predavatelju ali čujejo eventualne pripombe; 

i 7. skrbi za popolnjevanje učiteljskih mest na svoji 
šoli; • . . . . • 

; 8. odreja ali vrši nadomeščanje odsotnih in bolnm 
učiteljev.; 

^ 9. odreja razrednike, poslovodjo, varuhe, zbirk in 
učitelje, ki naj prisostvujejo sejam'sekcij dijaške združbe 
m dovoljenih društev; 

' 10. sklicuje seje razrednega učiteljskega zbora in 
Jim predseduje, če ,pa je -zadržan, j i m predseduje raz-. 

11. vodi vpisovanje ucenoey; 
i 12. s^rbi,-da Se( izvaja razpored izpitov; , 

13. podaja po dokončanem prvem polletju in po doV 
, končanem šolskem potovanju banski upravi poročilo o 
; delovanju in stanju svoje šole po navodilih za sestavo,. 

poročila, ki ga predpisuje minister za . trgovino, in 
,industrijo; 

14. daje po pravilih o ocenjanju ocene o delovanju 
1 m vedenju učiteliev^ ^-
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- 15. nadzira šolsko poslopje, učila, knjižnice in ladje 
in gleda na tp,'đa se upravljajo po pravilih, ki jih; pred
piše minister za trgovino in industrijo; ' • 

18. vodi šolsko dopisovanje s svojim podpisom in 
hrani pečat, službene spise in šolske, upravne knjiga 

17. upravlja šolsko imovino in porazdeljuje s pro
računom odobrene vsote za odrejene šolske potrebe. 

18. vodi odpravo med šolskim potovanjem, prizade
vajoč si, da se potovanje čim bolje ukoristi za praktično 
in strokovno izobrazbo učencev. 

§ 57. 
. Dolžnosti učiteljev so zlasti, da: 

1. predavajo odrejene- predmete po predpisanih pro
gramih in danih navodilih, vplivajo na vzgojo učencev, 
zasledujejo sodobno stanje znanosti; 

2. se pripravljajo za ure in jih redno in točno vrše; 
3. delajo vsako uro vedno z vsem; razredom, in upo-, 

rahljaj» pri tem vsa učila, s katerimi šola razpolaga; se 
dTŽe odrejenih učbenikov, se nikdar in nikoli ne služijo 
narekovanja svojega predmeta; se zanimajo za uspeh 
svojih učencev; navajajo učence,, kako naj se uspešno uče 
njihovih predmetov; podpirajo samostojno delavnost pri 
učencih in si pri tem prizadevajo, da se nauče učenci že 
v sami uri predavanja lekcij; priobčujejo v seji razred
nega učiteljskega zbora razredniku svoja opažanja o 
vsakem učencu; 

4. točno vodijo predpisane dnevnike; _ 
S.-prisostvujejo vsem sejam celotnega učiteljskega 

zbora, razrednih učiteljskih zborov in konferencam, ki 
jih-sklicuje direktor; . 

6. nadomeščajo po direktorjevi naredbi odsotne an 
obolele učitelje; . . . 

7. nadzirajo učence po razporedu, ki ga določi direK-
tor šole, in sicer po pravilih, ki jih predpisuje minister 
za trgovino in industrijo; . ~ 

8. obveste ob svoji ' obolelosti ali drugem zadržku 
vedno pravočasno direktorja o svojem izostanku in iz-
ostanek opravičijo; . . . •'.'•,' 

9 čuvajo njim poverjena; učila, knjige in druge 
stvari, za kar so tudi materialno odgovorni, če je nastala 
škoda zbog njih nemarnosti in se io komisijski ug&tov£ 

10. čuvajo vse službene tajnosti; med katere spada 
•tudi vse-to, o čemer se službeno govori v sejah* râzred-
аШ, .učiteljskih zborov,. celotnega učiteljskega zborâ In 
izpraševalnih odborov;: , .•'."•• • ._,,' .'., . ' . . 

11. izvršujejo direktorjeve naredbe in navodila glede 
pedagoško-metodičnega delà; '.-.'""'. 

12. zahajajo prvi dve leti suplentske službe k uram 
starejših učiteljev svoje stroke; ' ' 

1.3. izvršujejo tudi druge naredbe šolskega, oblastva* 
ki so osnovane v zakonu. 

• • ' ' ' ' ' § 5 8 . ' . . . ' ." ' • • • _ . = ' . - :• 

Učitelji imajo to-le Število u* Ha teden: 
1. direktorji, če je treba, do 5 ur; 
2. profesorji učnih predmetov 18 ur; proiesorjl pred

metov, iz katerih se izdelujejo pismeno naloge ali za 
katere je treba pripravljali eksperimente, Wkpiteffl 
oni, kl imajo nad 20 let. učiteljske službe, smejo imeti 
dve uri manj; „••.'••'•'. ^-*JL 

:••:•_ 3, suplentt prvi. dve leti službe 14 ur, pozneje pa 
toliko kolikor profesorji; 

4 učitelji za mornarsko delo 22 ür. •• •-
Ce je treba, morajo prevzeti učitelji tudi večje Slo

vilo, uit i» riflfiu suplentt naiïea â №t >•&&№№ & 

33. kos. ;: 

Učitelji pa največ 4 ure na teden nad zakonskim maksi
mumom. Te ure se ne honorirajo. 

Razredništvo,: delp direktorja in delo poslovodje, 
razen poslovodje iz § 63:, se ne sme honorirati, .niti šteti 
v redne urè. .Prav. tako se ne honorirajo izpiti, določeni 
po odredbah tega zakona, ki jih vrše učitelji po svoji, 
službeni dolžnosti. , , . 

, ' . , ' . . ' § 5 9 - ' , - ..'• . 

Učitelj, ki je tri leta zaporedoma slabo ocenjen, se 
upokoji ali odpusti iz službe v resortu ministrstva'za 
trgovino in industrijo. • ' 

§60. 
Učitelju je prepovedano, privatno pripravljati učence 

svoje šole. . 
... • § 6 1 . ;• • .-_• •••: 

Za strojni odsek, pomorske, trgovinske akademije v 
Bakru veljajo predpisi zakona o srednjih tehniških in' 
moških obrtnih šolah. 

-•-§•62. ; ; ; 

Minister za trgovino in industrijo predpisuje: 
| 1. natančnejše odredbe o delu in dolžnostih direktor

ja in učiteljev; . . . . . . . 
2. pravilnik o ocenjauju direktorja.m učiteljev..л 

•Šolski poslovodja in tajnik. 

§ 63. 
Ob pričetku šolskega leta odredi ban na predlog 

direktorja akademije enega 'izmed rednih učiteljev ẑa 
poslovodjo; ta mora vršiti dolžriost ; šolskega- tajnika in 
voditi zapisnik pri sejah celotnega učiteljskega zbora. 

Poslovodji odreja honorar s pravilnikom minister 
za trgovino in industrijo sporazumno z ministrom za • 
finance. ' ".'• ••:'" ' ""; 

i -•••• - § < 6 4 . ' ; ' ••• '• • - . ' - ' " ' '• 

Pomorska trgovinska akademija v Bakru z ladje-
strojnim odsekom ima svojega Šolskega tajnika za oprav
ljanje upravnih in blagajniških poslov. !'' •- • ! 

•• Za šolskega tajnika se lahko postavi oseba 2 oprav
ljenim zaključnim iz'pïtorfl 'trgovinske akademije. Postav
ljanje in razmerja tega tajnika se urejajo po zakonu o 
uradnikih. Razporeja se od IX. do vštete VI. položajne-

. skupine. ' • • • ' . 
Šolski zdravnik. ,.,,-,...... 

; . . , . ' • , •;•>,:; . - . - . , • § 6 5 / v o ; . . ^ -• 

Vsaka pomorska - trgovinska akademija ima svojega 
honorarnega .šolskega zdravnika, ki je obenem, učitelj 
za higieno. л, л 

Natančnejše odredbe o njegovih dolžnostih pred-
pisuje minister za trgovino in industrijo sporazuninp z 

i ministrom za socialno politiko in narodno zdravje in 
ministrom za finance. ..;.., ', , ,;n; ;:.i ;•" 

Place, prejemki in druga razmerja.' ' 

... 1 : ; ; . ' | в 8 ; ( | | -, t. r< ] i r i 

. '..'iVrtprejemki,učnega;osebjain^ojs^a^dejavnihu?luž-, 
bencev se odrejajo po zakonu o uradnikih. ,•••";• 

^direktor Sole nI poetavlje^ 
za trgovino In industrijo Шiödloßb»'enega.profeaoria^da 
polefe gtfpje. rodnu dalžangtt ф\ dolžnost direktorja} Št* 



33. kos. 661 

v i l o . u r . s e mu zniža za polovico rednega števila ob
veznih ur. • • ' 

- • • •• § 68. . 
učitelj pomorske trgovinske akademije, ki prestopi 

v "drugo stroko državne službe, pa se. pozneje. vrne v 
učiteljsko službo, nima večje plače od one, ki bi jo imel, 
da je ostal v učiteljski službi. 

, § 69. 
Na sistemizirana uradniška mesta se smejo postav

ljati pogodbeni uradniki-učitelji po pogojih iz zakona o 
uradnikih. 

§ 70. 
; rKolikor ostala službena razmerja, pravice in dolžno

sti.-učiteljev na pomorskih trgovinskih akademijah^ in 
osebja šolske ladje niso urejeni s tem zakonom, veljajo 
predpi s i zakona o uradnik ih . 

VI.-.DEL. 

šolska uprava. 
" ' ' • ' ' " • § 71. 

. Šolsko upravo sestavljajo direktor, razredniki , raz
redni učiteljski zbor in celotni učiteljski zbor. 

Direktor. 

• •;'• '' • " § 7 2 . :'•_• ; 

Direktor je, starešina šole. Upravlja'Solo po zakonu, 
pravilnikih in naredbah ministrstva za trgovino in indu
strijo in banske uprave. 

,.•; •• . - . . - i . . R a z r e d n i k u . ; , , . - . . • ,r,;l-,.r ,••• • 

•''' Ób : pričetku šolskega leta odredi d i rektor razrednike 
za vsak razred. 

- " R a z r e d n i k skrbi za učence svojega razreda in po
roda r a z r e d n e m u učitel jskemu zboru, celotnemu učitelj
skemu zboru-ali direktorju. •'•' • 

• • ••:•• ••,••• • . . ; . . ; ; • . ; : § 7 , 4 : , ; - : " — : . . _ 

' Minister za trgovino in industri jo 'iztfa podrobnejše 
odTédbe o poslovanju : in' dolžnostih rtoredhikov- razred
nega učiteljskega zbora in celotnega učiteljskega zbora. 

Razr edni, uči tel jski zbor. 

• ' • • ' . § ' 7 5 V • 

Razredni učiteljski zbor sestavljajo razrednik in vsi 
licitelji'enega razreda, predsednik pa mu je direktor ah 
razrednik .kot njegov namestnik.'/ 

t : :' §"'76Г . . 
^ R a z r e d n i učiteljski zbor ' se .sestaja, ko ni išolskih 

ur,'na direktorjev ali razrednikov poziv» »•,;•••'• • 

§-77^ 

Sestanki razrednega učiteljskega zfeora. so. redni in 
izredni. Redni sestanki se vršeneredi, in -ob-koncu vsa
kega polletja, izredni pa po potrebi. 

• ' ..''' § 7 8 : . . . . 

, 'Razredni 'u^liskiJzbór s e b ^ w ^ s v p l ^ J a n k i h 
.'.. pogkvitno s iemi-le posli":• ' " •" '" ' •',. 

1. sklepa, kaj mu je ukreni t i za čim uspešnejši pouk 
in čim boljšo vzgojo učencev svojega.razreda; 

2. določa način, po k a t e r e m naj ravnajo 'vs i učitelji 
v učnem in vzgojnem pogledu enako z učenci in vzdržu
jejo zvezo in enotnost v celotnem pouku in t a k o s sklad-
uim delovanjem zajamčijo boljši uspeh; 

3. določa razpored šolskih, pismenih nalog;' 
4. določa vedenje učencev ob koncu polletja in šol

skega leta; . _ _ 
' 5. izreka učencem kazni po* disciplinskih pravilih» 

ki jih predpisuje minister za trgovino in industrijo. 

§ 79. 
Letne ocene daje predmetni učitelj, letne осеџе pa 

ugotavljajo: predmetni učitelj, razrednik in direktor. Će 
ne soglašajo, ugotovi letno oceno razredni učiteljski zbor. 
Ce njih ocena ni soglasna^ odloči glas ;predmetnega 
učitelja. 

§80 . 
Razredni učiteljski zbor sklepa z večino glasov, če 

se glasovi enako porazdele, odloči predsednikov glas v 
vseh primerih, razen v primeru iz § 78. tega zakona. . 

Razrednik obvešča direktorja, ki je zadržan, priso
stvovati sejam, o delu na sestanku. 

Celotni učiteljski zbor. 

§ 8 1 . 

Celotni učiteljski zbor sestavljajo direktor in redni 
učitelji, v posebnih primerih pa tudi šolski zdravnik. 

Po potrebi smejo prisostvovati na direktorjev poziv 
sejam celotnega učiteljskega zbora tudi honorarni učitelji. 

>••.•:•: o . §82/ ; . 
. Celotni učiteljski zbor se. sestaja na direktorjev po

ziv ob Času, ko ni Šolskih ur. Direktor morra sklicati ce
lotni : učiteljski zbor najmanj t r i k r a t v enem polletju. • 

; §83. " ' ..:;:••' 7 
Sejam celotnega učiteljskega zbora^predseduje direk

tor, če pa je zadržan, po činu najstarejši profesor. 

§84. 
•:. Celotni učiteljski zbor sklepa z absolutno večino 

glasov (razen v primeru.iz §46. tega zakona); če se.gla
sovi enako porazdéle, odloči glas predsedujočega- •-, 

Sklepe celotnega učiteljskega zbora podpisujejo direk
tor in vsi učitelji, direktor pa jih objavlja in izvršuje. 

če smatra direktor, da nasprotuje sklep zakonskim 
predpisom, ali če smatra, da ni umesten, ga pošlje pred 
izvršitvijo ministrstvu za trgovino in industrijo, da to od
loči o njem. Če se k a k š e n član celotnega- učiteljskega 
zbora ne s tr inja z zborskim sklepom, sme vpisati svoje 
ločeno mnenje v zapisnik n a sestanku samem. 

: <§ 85. 

' • ", Dolžnosti celotnega učiteljskega zbora so poglavitno 
te-le: 

1. razporeja na ; direktorjev predlog predmete na 
učitelje pò njih strokah; ' . 

2. zasliši na koncu vsakega polletja poročilarazred
nikov o stanju in napredovanju učencev njih razredov it 
pdreja цкгере fca poboljšanje Ш vzgajanje; 

ш 
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3.' določa razpored predmetov na dneve in ure kakor 
tudi razpored izpitov; 

4. sklepa o večjih dijaških izletih; 
5. sklepa o primerih iz §§ 34. in 37.; 

' 6. izreka učencem kazni po'odredbah tega zakona 
(točki 2. in 3. § 48.) ; 

7. sklepa o nabavljanju knjig in učil; 
8. se dogovarja o potrebnih izpremembah v šolskih 

pravilih in o vsem, kar bi utegnilo služiti pospeševanju 
pouka in vzgoje v šoli, in podaja v tej smeri predloge 
ministrstvu za trgovino ih industrijo 

Ostale upravne odredbe. 

§ 86. 

Ob pričetku šolskega leta odredi direktor knjižni
čarje za učiteljsko in dijaško knjižnico in postavlja varuhe 
zbirk. Ti so dolžni čuvati in upravljati njim poverjene 
predmete in voditi v redu inventar po pravilih, ki jih 
predpisuje minister za trgovino in industrijo. 

§ 87, 
Vsaka pomorska trgovinska akademija Ima svoj 

pečat z državnim grbom, svoj arhiv in svoje upravne 
knjige po pravilih, ki jih izda minister za trgovino in 
industrijo. 

VII. DEL. 

Osebje šolske ladje. 
§88. 

Šolska ladja ima svoje redno in občasno ladijsko 
osebje. 

Med redno, osebje spadajo: poveljnik, prvi častnik, 
prvi strojnik, radijski telegrafist, vodja palube, trije, 
mornarji, en kurjač in en služitelj (sobar). 

Ostalo ladijsko osebje je občasno, sprejema ga pa 
poveljnik ladje. samo za čas plovitbe po pravilniku o 
občasnem osebju, ki ga predpisuje minister za trgovino 
in industrijo. 

§89, 
Poveljnik lahko postane kapitan dolge plovitbe, kva

lificiran za parnike in jadrnice, ki je dovršil pomorsko 
akademijo in brodaril v svojstvu kapitana na ladjah ve
like obrežne ali dolge plovitbe najmanj 15 let, od teh 
vsaj 5 let v svojstvu poveljnika. 

Postavlja se kljub §§ 12. in 59. zakona o uradnikih, 
in sicer po natečaju; razporeja se pa v VI." in V. polo
žajne skupino in se mu prizna za pokojnino in napre
dovanje največ 10 let, ki jih je prebil v svojstvu kapi
tana velike obrežne ali dolge plovitbe. 

To priznanje ne velja, če mu prestane služba v re-
sortu ministrstva za trgovino in industrijo prej, ko do
vrši dejanskih 10 let službe-

§90. : 

Prvi častnik lahko postane kapitan dolge plovitbe,' 
kvalificiran za parnike in jadrnice, ki je dovršil pomor
sko akademijo in brodaril najmanj 10 let v svojstvu 
kapitana na ladjah velike obrežne ali dolge plovitbe. 

Postavlja se kljub §§ 12. in 59. zakona o uradnikih, 
In sicer po natečaju; razporeja se pa v VIL in VI. polo
žajne skupino in se mu prizna za pokojnino ш nagredo-

33. kos, 

vanje največ 8 let, ki jih je prebil v svojstvu kapitana 
velike obrežne ali dolge plovitbe. 

To priznanje ne velja, če mu prestane služba v 
resortu ministrstva za trgovino in industrijo prej, kot 
dovrši dejanskih 10 let službe. 

§91. 
Prvi strojnik lahko postane kvalificirani ladijski 

strojnik I. razreda, ki je dovršil ladjestrojni ali mašinski 
odsek srednje tehniške šole ali istovetni odsek pomorske 
trgovinske akademije v Bakru in je brodaril vsaj 5 leti 
v svojstvu strojnika I. razreda. ... r 

Postavlja se kljub §§ 12. in 59. zakona o uradnikih, 
in to po natečaju; razporeja se pa v Vili., VII. in VI. 
položajno skupino in se mu prizna za pokojnino in na-, 
predovanje največ 8 let, ki jih je prebil v svojstvu stroj
nika I. razreda. 

§ 92. "'•••' 

Radijski telegrafist lahko postane kvalificirani radij
ski telegrafist I. razreda. 

Postavlja se kljub §§ 12. in 95. zakona o uradnikih, 
in sicer na predlog poveljnika šolske ladje, razporeja se 
pa v X. do VII. položajne skupine in se mu prizna za 
pokojnino in napredovanje največ 5 let, ki jih je prebil 
v zvanju radijskega telegrafista I. razreda. 

Vodja palube lahko postane mornar, ki je brodaril 
najmanj 10 let, od teh vsaj 2 leti v svojstvu vodje palube, 
in ima najmanj 2 leti plovitbe na jadrnicah velike obrež
ne ali dolge plovitbe. 

Postavlja se kljub §§ 12. in 95. zakona o uradnikih, 
in to na predlog poveljnika ladje, in se razporeja v X. 
do VII. položajno skupino; prizna se mu pa za pokoj
nino in napredovanje največ 5 let, ki jih je prebil v 
zvanju vodje palube. ••••:• 

§ 9 4 . . ' , ; " . • ; • • • ' -

Za Mornarje so lahko postavljene one osebe, ki : ao, 
brodarile v svojstvu krmarja najmanj 5 let, od tega vsaj 
1 leto na jadrnicah, in niso starejše od 40 let. 

Postavljajo se na predlog poveljnika šolske ladje in 
se razporejajo v zvaničniške skupine; za pokojnino in 
napredovanje pa se jim prizna največ 5 let mornarskje 
službe. 

§ « * • • . . 

Kurjač lahko postane kvalificirani kurjač, ki ni sta" 
rejši od 40 let. 

Postavlja se na predlog poveljnika šolske ladje in 
se razporeja v zvaničniške skupine; za pokojnino in 
napredovanje pà se mu prizna največ 5 let kurjaškeJ 

službe. 
§96. 

Ladijskega služitelja (sobarja) predlaga poveljnik, 
šolske ladje. Razporeja se v služiteljske skupine. 

§97. 
Redno ladfjelro osebje (§§ 90. do 96.) Jé v prvih dveh 

letih službovanja na ladji začasno in ga smejo odstra
niti iz službe. 

§ 98. 
Za osebje šolske ladje veljajo odredbe zakona o urad

nikih, kolikor niso izpremenjène in dopolnjene e tem 
Zâ&ffîPJB, 



38. koe. 

Vili. DEL. 

Prehodne odredbe. 
§'99! '. 

Predmetni učitelji, ki so se zatekli na dan razgla
sitve tega zakona v tem zvanju, ostanejo tudi še nadalje 
v učiteljski službi z dosedanjim zvanjem. 

• § 100. 
Začasni predmetni učitelji, KI se zateko na tem po

ložaju, lahko ostanejo na tem položaju; toda najkesneje 
v enem letu dni potem, ko stopi ta zakon v veljavo, 
morajo dopolniti svojo kvalifikacijo po njegovih odred
bah. Drugače ne smejo dalje ostati v učiteljski službi. 

,.;;? , ' ' § 1 0 1 . . 
Kvalifikacija učiteljev predmetov iz navtično-pomor-

ske stroke, ki so postavljeni do uveljavitve tega zakona, 
se izenačuje s kvalifikacijo iz § 53. tega zakona, v leta 
njih učiteljske službe pa se šteje za napredovanje ves 
čas, ki so ga prebili na pomorskih šolah in akademijah. 

§ 102. -
Ko stopi ta zakon v veljavo, se lahko prevedejo: 
a) za poveljnika šolske ladje v IV. položajno sku

pino, 1. stopnje sedanji profesor-vršilec dolžnosti povelj
nika šolske ladje v IV. položajni skupini, 2. stopnji; 

b) za prvega Častnika v VII. položajni skupini se
danji honorarni prvi častnik, ki se mu prizna za pokoj
nino čas, ki ga je prebil na šolski ladji; 

: c) za prvega strojnika v.VH. položajni skupini se
danji vršilec dolžnosti prvega strojnika; 

, • 4č) za vodjo palube v zvaničniškem zvanju sedanji 
vršilec dolžnosti vodje palube, ki se mu prizna za pokoj
nino .čas, ki ga je prebil na šolski ladji;, 

d) za mornarje sedanji trije po letih mornarske 
službe najstarejši ladijski mornarji, ki se jim prizna za 
pokojninočas, ki so ga prebili na šolski ladji; 

e) za kurjača sedanji kurjač šolske ladje, ki *e mu 
prizna za pokojnino čas, ki ga je prebil na šolski ladji;. 

f) za ladijskega služitelja (sobarja) sedanji ladijski 
sfužitelj, ki se mu prizna za pokojnino čas, ki ga je pre
bil na šolski ladji. 

• „ • -§1.03. . :e : • 
Prevedbo osebja šolske1 ladje ;vrši z odločbo mini

ster za trgovino in industrijo. 
§104. 

Vse odredbe teca zakona glede šolskega dela se 
uporabljajo od pričetka šolskega leta 1932./1933. 

§105. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše in ko 

ee razglasi v >SluŽbenih novinah«. Tedaj prestanejo ve
ljati vse zakonske odredbe, ki nasprotujejo temu zakonu. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi 
ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za njegovo 
izvrševanje, oblas.tvon» zapovedujemo, naj postopajo po 
nJem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V BeogTadu, dne 18. marca 1932.; I. bf. 8262/0. 
Minister 

za trgovino in industrijo 
dr. Albert Kramer e. r. 

Videl in pritisnil državni 
pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde ; 

Bož. Ž. Maksimović s. r. 

Aleksander s. r. 

Predsednik ministrskega 
sveta 

P. R. živkovie s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov^ 

337. 

Mi 
ALEKSANDER I„ 

po milosti božji in narodni volji kralj Jugoslavije, 
1 

objavljamo vsem in vsakomur, da sta i 
senat kraljevine Jugoslavije, . 

sklican za dan 11. januarja 1932. na izredno zasedanje z 
ukazom z dne 28. novembra 1931., v svoji 23. redni seji, 
ki jo je imel dne 13. aprila. 1932. v Beogradu, in 

narodna skupščina kraljevine Jugoslavije, 
sklicana za dan-7. decembra 1931. na izredno zasedanje 
z ukazom z dne 23. septembra 1931., v svoji 43. redni 
seji, ki jo je imela dne 14. aprila 1932. v Beogradu, 
sklenila in da smo Mi potrdili in proglašamo 

zakon 
o izpremembah in dopolnitvah zakona 

o državni trošarini,* 
ki se glasi: 

§ 1 . 
Tretji odstavek člena 23. zakona o državni trošarini 

se izpreminja in se glasi: 
>Za zavarovanje državne trošarine na blagu v tro-

šarinskih shraniščih služi trošarinsko blago samo in ra
zen tega je odgovoren lastnik skladišča s celotno svojo 
imovino.« 

§ 2 . 
Točka 4.** člena 72. zakona o državni trošarini se iz

preminja in se glasi: 
>4. I. Na vino, uvoženo iz inozemstva, se pobira za 

državno in banovinsko trošarino od 100 litrov 200 Din^ 
Na žganje, uvoženo iz inozemstva, se pobira za dr

žavno in banovinsko trošarino od hektolitrske stopnje 
20-— dinarjev. 

II. Od točilcev pijač na drobno kakor tudi od točil-
cev iz pripombe 4. k tar. post. 62. zakona o taksah?** se 
pobira na leto za državno in banovinsko trošarino na 
vino in žganje v dvomesečnih obrokih vnaprej pri pri-
^lojniir^aWnln" upravah, in sicer: 

1. v Beogradu in Zagrebu desetkratni znesek od
merjene takse iz prve kategorije tar. post. 62. zakona o 
taksah, in to: prva skupina 30.000-—, druga skupina 
20.000—, tretja skupina 15.000-— in četrta skupina 
10.000-— dinarjev; 

2. v Ljubljani, Mariboru, Subotici, Osijeku, Novem 
Sadu in Sarajevu osemkratni znesek odmerjene takse iz 
prve kategorije tar. post. 62. zakona o taksah, in to: 
prva skupina 24.000--T, druga skupina 16.000-—, tretja 
skupina 12.000-— in četrta skupina 8.000-— dinarjev; 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
19. aprila 1932., št. 90/XXXIX/266. — Zakon o državni 
trošarini gl. >Službeni list« št. 151/25 iz 1. 1930., (izpre-
membein dopolnitve) št. 39/6 iz 1. 1931. [V zakonu po
pravi pri čl. 72. številke I., II., III. in IV. v 1., 2., 3. 
in 4. — Izpremembe in dopolnitve pa se nanašajo na 
čl. 72. in ne na čl. 71., kakor pomotoma navaja tudi iz
virnik! — Op. ur.] 

** V »Službenem listu« št. 151/25 iz 1. 1930. je ozna
čena ta točka š IV. — Op. ur. 

•** Gl. >Uradni list< št. 368/113 iz 1. 1923. 
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3. v mestih z več ko 20.000 prebivalci šestkratni 
znesek odmerjene takse iz prve kategorije tar. post. 62. 
zakona o taksah, in to: prva skupina 18.000—, druga 
skupina 12.000—, tretja skupina 9.000— in četrta sku
pina 6.0Ó0-— dinarjev; 

4. v mestih od 10.000 do 20.000 prebivalcev štiri
kratni /nesek odmerjene takse iz druge kategorije tar. 
post. 62. zakona o taksah, in sicer: prva skupina 8.000—, 
druga skupina 6.000—, tretja skupina 4.000— in četrta 
skupina 2.400— dinarjev; 

5. v mestih od 5000 do 10.000 prebivalcev trikratni 
znesek odmerjene takse iz druge kategorije tar. post. 62. 
zakona o taksah, in to: prva skupina 6.000—, druga sku
pina 4.500—, tretja skupina 3.000— in četrta skupina 
1.800'— dinarjev; 

6. v mestih z manj ko 5000 prebivalci dvakratni 
znesek odmerjene takse iz druge kategorije tar. pošt. 62. 
zakona o taksah, in to: prva skupina 4.000—, druga 
skupina 3.000—, tretja. skupina 2.000— in četrta sku
pina 1.200— dinarjev; 

7. v vaseh z več ko 5000 prebivalci štirikratni zne
sek odmerjene takse iz tretje kategorije tar. post. 62. 
zakona o taksah, in to: prva skupina 6.000—, druga sku
pina 4.000—, tretja skupina 2.400—, in četrta skupina 
1.600— dinarjev; 

8. v yaseh od_25Q0_4o_500p prebivalcev trikratni 
znesek odmerjene takse iz tretje kategorije tar. post. 62. 
zakona o taksah, in to; prva skupina 4.500—, druga 

-••' skupina 3.000-—, tretja skupina 1.800— in četrta sku
pina 1.200— dinarjev; 

9. v vaseh z manj kot 2500 prebivalci dvakratni 
znesek odmerjene takS'ëlz'TrëtJè'kategorije tar. post. 62. 
zakona o taksah, in to: prva skupina 3.000—, druga sku
pina 2.000—, tretja skupina 1.200-— in četrta skupina 
800'— dinarjev. 

Pripomba 1. Osebe, ki prično točiti pijače brez točil
ne pravice in brez predhodnega vplačila zneska, dolo
čenega za državno in banovinsko trošarino, se kaznujejo 
s trikratnim zneskom točilne takse, vzete za osnovo od
merjene kazenske takse, za kazen, ker niso plačale zne
ska za državno in banovinsko trošarino. 

Vplačilo kazni po tej pripombi ne daje kaznovani 
osebi točilne pravice, dokler ne dobi za to potrebno 
dovolitev in dokler ne plača točilne takse in zneska, 
označenega v tej točki. 

Pripomba 2. Živilske, špecerijske in ostale trgovine, 
ki prodajajo vino in žganje v izvirno zaprtih steklenicah, 
morajo plačati za državno in banovinsko trošarino, in to: 

a) v Beogradu in Zagrebu po 6.000— dinarjev 
na leto; 

b) v Ljubljani, Mariboru, Osijeku, Sarajevu,- Novem 
Sadu in Subotici po 4.000— dinarjev na leto; 

<"'•'•* c) y__krajihz več ko 2000 prebivalci po 3.600— 
dinarjev na leto; "~ ~ 

č) v krajih, do 2000.prebivalcev po 1.200— dinar-
:f jev na leto. ' \ y ' '• ; 

Ti zneski se plačujejo za tri mesece vnaprej pri 
pristojni davčni upravi, ki izda vsaki taki osebi dokaz 
o plačanem znesku. ' 

Kdor prične prodajati vino in žganje brez prijave 
in vplačila tega zneska ali ne plača spredaj navedenega 
zneska pravočasno, se kaznuje z enkratnim neplača

n i m zneskom. ' 
Pripomba 3. Proizvodniki, ki prodajajo- vino. in žga

nje lastnega pridelka in z lastnega zemljišča s svojih 

_vaseJj„od 5 litrov in več, v velikih mestih, mestih, malih 
mestih in trgih od 10 litrov in več naenkrat, se ne sma
trajo za točilce na drobno in ne plačujejo trošarine in 
takse. Ti smejo prodajati vino tudi na debelo zunaj svo-
ie8a»At?SQXališggi v množinah nad 50 litrov, žganje pa 
v množinah nad 25 litrov naenkrat prosto trošarine in 

Itrošarinsktjtaksa. •-.--̂  ' 
Pripomba 4. Izza dne J., januarja 1933. smejo po

birati občine, kot ôBcmsRp trošarino ha vino: y vaških 
občinah"d*J^5JÖ;—, y-.mestih "p'a- do'največ' 10Ö— dinarjev 
od. 100 litrov, na žganje pa največ 5-— dinarjev od vsake 
hektolitrske stopnje. """"" " •"'""" ~ 

Pripomba 5. Od vsot, tako pobranih po odredbah te 
točke pod IL, se izroča pristojni banski- upravi .50%, 
ostanek pa pripada državi, na področju mesta Beograda 
pa dotičnim občinam. 

Pripomba 6. ToČilcem pijač na drobno in na debelo, 
ki ne polože odmerjenega zneska po tej točki najmanj 

; za dve dvomesečji, se odvzame pravica, točiti pijače. 
Pripomba 1: Privatna trošarinska shranišča za vino 

in za žganje se izza dne 20. aprila 1932. ukinjajo. Last
nikom teh shranišč se odmeri znesek za državno in 
banovinsko trošarino po tem predpisu in na osnovi točil
ne takse. Lastnik privatnega shranišča, ki nima točil
ne pravice, mora takoj vložiti prošnjo pri pristojnem 
oblastvu, da se izdaj dovolitev za točenje , pijače, po 
kateri se mu' odmeri poleg točilne takse iz tar. post. 62. 
zakona o taksah tudi ustrezni znesek za državno , in 
banovinsko trošarino. Zaloge, ki so se zatekle v sbrani-
šču, se ne smejo odsvojiti, dokler se ne dobi točilna 
pravica. . . 

Pripomba 8. Po dosedanjih predpisih plačana držav
na trošarina na vino in žganje, ki se zateče v zalogi dne 
20/aprila 1932., se vrne točilcu pijač na prošnjo, ki jo 
mora vložiti do dne 20. maja 1932. 

Prav tako vrnejo na prošnjo, ki se mora vložiti v 
istem roku, tudi banovinske, uprave banovinsko troša
rino na zaloge vina in žganja, ki so se zatekle. 

Množina žganja pod 10 litri tekočine in vina/pod 
20 litri se pri teh povračilih ne upošteva. 

Pripomba 9. Izza dne 20. aprila 1932. se ne pobira 
državna in banovinska trošarina ria vino in žganje, naj3i 
se je blago zafeklo na potu ali pa se šele odpremlja 
kupcu. • !• 

Istega dne izvrše davčne uprave predpis vsem točil-
cem pijač 4na svojem področji! z zneski po tej točki za 
ostala dvomesečja leta 1932.; ta predpis ostane v veljavi, 
dokler traja odmerjena trošarinska taksa. 

Pripomba 10. Zneski, določeni, za državno in bano
vinsko trošarino po tej točkij so vezani s točllnor takso 
in se dajo zniževati in zviševati ob istih pogojih,'kakor 
točilna taksa. 

Pripomba 11. O vseh trošarinskih kaznivih dejanjih, 
storjenih ž žganjem in vinom, o katerih še ni izdana 
odločba, se ta niti ne izda več; odločba pa, ki je o teh 
dejanjih izdana, pa ne izvršena, se ne izvrši. 

Pri tihotapskih kaznivih dejanjih, storjenih z vinom 
in žganjem, se pobira samo redna državna In banovin
ska trošarina. 

Pripomba 12. Potrebna navodila za izvrševanje : teli 
odredb predpiše minister za finance s pravilnikom. • 

Pripomba 18. Za prvo odmero in plačilo trošarine 
po tem zakonu velja glede kraja in števila prebivalcev 
poslednji popis prebivalstva, dokler se to število ne 
izpremeni z novim popisom.« -
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§ 3-
V točki 5. člena 72. zakona o državni trošarini je 

namesto >3.500-—« postaviti: »3.000-—«. 

§4. 

Namesto prvega, drugega in tretjega odstavka točke 
9. člena 72. zakona o državni trošarini se postavlja: 

»9. Na š p i r i t (alkohol) in vse špirituozne tekočine, 
razen v tarifi posebej omenjenih; po hektolitrski stopnji 
24-— dinarjev.« V četrtem odstavku iste točke je name
sto >;28« postaviti: s-24«. 

Pripomba 3. k .tej točki se črta. 
Pripomba 4. postane pripomba 3. • . . 
Pripomba 5. se črta. 
Pripomba 6. postane pripomba 4., se izpreminja in 

se glasi: 
»Pripomba 4. Kontingente'špirita nad dosedanje 

kontingente dodeljuje kmetijskim in industrijskim tvor-
nicam minister za finance po odobritvi ministrskega 
sveta. 

Viški za proizvajanje kmetijskih kontingentov nad 
sedanji skupni kontingent se morajo.uporabiti predvsem 
za nove tvornice, ki se ustanove na zadružni podstavi in 
v krajih, kjer doslej ni kmetijskih tvornic špirita. 

Kmetijske tvornice, ki so svoj kontingent prodale, 
ali one:tvornice, ki so prekupile pravico, proizvajati 
kontingent špirita, s tem ne zadobe pravice, da se jim 
Irontingent poveča. 

Kmetijske ' in industrijske tvornice ne smejo pro
dajati svoje pravice proizvajati kontingent špirita.« 

Pripomba 7. k tej točki se črta. 
Pripomba 8. postane pripomba ó., se izpreminja in 

se glasi: • ' - . . . ' ' ' 
»Pripomba 5. Odobritev za postavljanje novih tvornic 

špirita daje minister za finance.« 
Pripomba 9. poslane pripomba 6. 
Pripomba 10. se črta. 
Pripomba 11. postane pripomba 7., se izpreminja in 

se glasi: 
»Pripomba 7. Razlika med. staro trošarinsko stopnjo 

in stopnjo po tem zakonu na špirit, ki je v prometu samo 
pritočilcih pijač ha debelo, se povrne prizadetim osebam 
na njih prošnjo, ki jo morajo vložiti do 20, maja 1932. 
Način, kako se to povračilo- izvrši, odredi minister za 
finance.« ; 

Pripomba 12. postane pripomba 8. • 
Pripomba 13. postane pripomba 9., se izpreminja in 

se glasi: > 
' ^Pripomba 9. Banovine in občine ne morejo pobi-, 

rati na špirit. višje trošarine.јрД Јз:— dinarjev za vsako 
Béktolitrsko "stopnjo," in to : banovine izza^lIffie^Ot' apri
la Ì932., občine pa izzajdn£l. ЈаћиаЈ-ја"ШЗТ]^ 

"Za "pripomblT 9. se dodajajo nove~pripombe, ki se 
glase: \ ' x 

»Pripomba 10. V 30 dneh od dne, ko dobi ta zakon 
owč, morajo ustanoviti proizvödniki špirita »Savez fabri
ka i'rafinerija Špirita ü Zagrebu« in >Savez poljopri
vrednih pecara špirita kao zadruga u Zagrebu« prodajno 
centralo za špirit in sklicati vse interesente na ustanovni 
občni zbor, na katerem. se sklenejo pravila centrale. 
O • ustanovitvi prodajne centrale in pravil se sklepa z 
veSino glasov; pri tem daje vsakih 100 hektolitrov kon
tingenta po en glas. Tvornice,, ki ne pristopijo k centrali, 
kgube svoj kontingent. 

Pravila tako ustanovljene prodajne centrale mora 
odobriti minister za finance in stopijo v veljavo, ko jih 
ta odobri. ' , 

Če v spredaj določenem roku ne ustanove proizvod- * 
niki prodajne centrale, ustanovi minister za finance pro
dajno centralo za špirit v Beogradu. Sestavo centrale in 
njeno področje predpiše minister za finance z uredbo 
sporazumno z ministrom za trgovino in industrijo'in 
ministrom za poljedelstvo. 

Vsekakor ima minister za finance v upravi centrale 
poleg svojega komisarja najmanj dva člana, ki jih 
imenuje. . • .-.••: •" '• 

Po tej centrali se vrši vsa : prodaja špirita v: državi 
in njegov izvoz v inozemstvo. Pri prodaji v državi se 
ugotavlja od časa do časa cena: špiritu po njegovi vrsti 
in namembi. Ceno špirita določa minister, za finance po 
zaslišanju uprave prodajne centrale v okviru primer
nega grajânskega dobička glede na material (sirovine), 
prevozne stroške, režijske stroške, kapaciteto in podob
no; pri tem uživajo zadružne tvornice posebno prednost. . 

Pri izvozu špirita se prenašajo na centralo vsi kon
tingenti špirita, danega v državi v promet, da se ükori-
stijo izvozne ugodnosti. Stroški centrale se pribijajo k 
prodajni ceni za'špirit V državi.« . , '. • . .i.;. ; 

»Pripomba 11. Minister za finance se pooblašča, da 
predpiše sporazumno z ministrom za trgovino in indu
strijo in ministrom za poljedelstvo mešanje špirita z 
bencinom za proizvajapje sredstev za motorni pogon. 
Za proizvajanje sredstev za motorni pogon, razen za 
aeroplane, se mora uporabljati izza dne 1. oktobra 1932. 
najmanj 20% špirita in to tako, da se dodaja na 800 g * 
bencina 200 g špirita. Ali naj se in koliko naj se tej 
zmesi dodaja tudi še metilnega alkohola,- odredi minister 
za finance./Uvozniki in rafinerije bencina po navedenem 
dnevu ne smejo prodajati čistega bencina" za pogon 
motorjev (razen za aeroplane). 

Kdor ravna zoper to, se kaznuje denarno od 5.000'— 
do 100.000— dinarjev. Pristojnost za preiskavo in kazno
vanje.po tem predpisu pripada finančni, direkciji. 

Na tako proizvedeno sredstvo se uporablja trošarin-
ska stopnja iz točke 13. «lena 72. zakona o državni 
trošarini. . 'i 

Način in razmerje mešave ugotovi minister za finan
ce s pravilnikom.« ; 

»Pripomba 12. Minister za finance sme odrejati zdaj 
pa zdaj po potrebi in sporazumno z ministrom za polje
delstvo, katere sirovine naj se uporabljajo za proizvaja
nje špirita, pri čemer je upoštevati vino in žganje pred
vsem za konsumni špirit, koruzo pa za motorni špirit. 
Presežek proizvodnih strpškov, nastalih v tem primeru, 
razporedi prodajna centrala na celotni potrošek špirita 
v državi.« ' 

§ 5 . 
V točki 10. člena 72. zakona o državni trošarini se 

namesto »4« postavlja:-»8«l; , 
Pripombi 3. in 4. k tej točki se črtata. 

.8.6. 

Točka 11. Člena 72. zakona o državm trošarini se črta. 

• § ' 7 - • ' . ' • . • ' . . 

V drugem odstavku člena 76. zakona o državni tro
šarini, se Črta poslednji stavek: 

Poslednji odstavek y istem členu se črta. • > 
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§ 8 . 

Ta zakon stopi v veljavo, kp ga kralj podpiše, ob
vezno moč pa dobi dne 20. aprila 1932. 

V Beogradu, dne 18. aprila 1932.; št. 31.680/III. 
Aleksander s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta 

in minister za zunanje posle 
dr. Voj. Marinkovié s. r. 

Minister za finance 
dr. Mil. R. Dorđević s. r. 

Videl 
in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde (Podpisi ostalih ministrov.) 
Bož. Ž. Maksimović s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 

338. 

Na osnovi točke 18. § 62. finančnega zakona za leto 
1932./1933. je predpisal ministrski evet po predlogu mi
nistra za finance to-le 

uredbo 
o draginjskih dokladah provizionira-
nih poštnih služiteljev, njih vdov in 

sirot.* 
Člen 1. 

Provizionirani poštni služitelji v Sloveniji, Dalmaciji, 
na otoku Krku in Kastavščini ter njih vdove in sirote, ki 
ee jim plačuje pokojnina iz državnih sredstev skladno s 
členom 255. finančnega zakona za leto 1928./1929., dobi
vajo poleg pokojnine tudi še to-le osebno draginjsko do-
klado: 

a) oni, ki prejemajo osebno pokojnino: 250 dinarjev 
na mesec; 

b) vdove, ki prejemajo rodbinsko pokojnino: 150 di
narjev na mesec; 

c) sirote, ki prejemajo sirotinsko pokojnino: 100 di
narjev na mesec neglede na to, ali prejema pokojnino 
ena ali več sirot. 

Člen 2. 
Upokojenci iz člena 1. nimajo pravice do rodbinske 

draginjeke doklade. 
Člen 3. 

Osebna draginjska doklada prjpada od dne 1. aprila 
1932. in se izplačuje po pogojih, ki veljajo za državne 
upokojence. 

Člen 4. 
Minister za finance sme draginjsko doklado zviševati, 

zniževati in ukinjati. 
Člen 5. 

Ta uredba stopi v veljavo, ko se razglasi v >Služ-
Denih novinah«. 

Iz občega oddelka ministrstva za finance, dne 
11. aprila 1932.; St. 14.587Д. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije*: z dne 
16. aprila lf l^2xšt 88/ХХХУ1ВД8, 

339. 

Izpremembe 
v izpremembah in dopolnitvah pravil

nika ò cenzuri filmov.1 

Na osnovi člena 21. izprememb in dopolnitev pravil
nika o cenzuri filmov z dne 1. aprila 1932. predpisujem 
te-le izpremembe v izpremembah in dopolnitvah pravil
nika o cenzuri filmov z dne 1. aprila 1932.:" 

Člen 1. 
V členu 12. izprememb in dopolnitev pravilnika o 

cenzuri filmov z dne 1. aprila 1932. se za besedama 
»in sicer:« namesto »trije« postavlja: »štirje«, namesto: 
»dva predstavnika« ministrstva za socialno politiko in 
narodno zdravje se postavljat >en predstavnik«. 

Člen 2. 
Te izpremembe v izpremembah in dopolnitvah pra

vilnika o cenzuri filmov z dne 1. aprila 1932. stopijo v 
veljavo in dobe obvezno moč, ko se razglase v »Službe
nih novinah«. 

V Beogradu, dne 15. aprila 1932.;.P. br. 12.094/32. 
Minister za prosveto_ 

dr. Drag. S. Kojié s. r.' 

340. 

Razpis. 
Pojasnilo k odločbi ministrskega sveta 

št. 5072/IV—932 o prepovedi izvoza orehovih 
debel. — Ukinitev razpisa br. 9320/1 V—932.» 

Na osnovi člena 23. v predlogu zakona o obči carin
ski tarifi in zaradi čim pfavilnejše uporabe odločbe mi
nistrskega sveta o prepovedi izvoza orehovih debel štev. 
5072/IV z dne 17. februarja 1932.* in na osnovi nak
nadno dobljenih obvestil od ministrstva za Šume in rud
nike pod štev. 8023/1932 in štev. 8353/1932 dajem cari
narnicam naslednje 

p o j a s n i l o : 

Za orehova debla, (hlode), katerih izvoz je prepove
dan z odločbo, ministrskega sveta štev.. 5072/IV z "dne 
17. februarja 1932., se smatrajo okrogli deli debla^ ki se 
dobe, če se deblo prežaga, ko so se odsekali vrh iir"yéje 
ob straneh, in ki služijo! za dobivanje rezanega lesa in 
furnirjev. 

Izvozna prepoved se ne nanaša na orehove parobke 
(panje) ; za te se smatrajo oni deli drevesa, ki so v 
zemlji (korenina) obenem 2 delom debla, zunaj zemlje 
do preseke (panj), toda lako, da ta del (panj) ni daljši 

1 »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
19. aprila 1932., š t 90/XXXIX/276. 

« »Službeni list« št. 299/29 iz 1. 1982. 
1 »Službene, novine kraljevine Jugoslavije« t dne 

16. aprila 1932., št. 88/XXXVIII/261. 
* »Službeni 1M< št. Ш/16 i i L Ш 2 , 



"*. kos. 

od lm, oboje skupaj (korenina in panj) pa ne sme biti 
daljše od 1-50 do 2 m. 

S tem je ukinjen razpis št. 9320/1V z dne 28. marca 1932.« •. r . . . . . . . ' 
V Beogradu, dne 12. aprila 1932.; št. 11.026/1V. 

. Minister za finance 
dr. Mil. Đorđević s. r. 

341. . . 

Odlok 
o izdajanju potrdil inozemskim 

delavcem.2 

•" • Gospod minister za socialno politiko in narodno 
zdravje je razveljavil z odlokom St. br. 23.170 z dne 
9. aprila 1932. odlok svojega prednika Z. R. br. 11.297 z 
dne 7. decembra 1927. (>Službene novine< št. 283 z dne 
13. decembra 1927.),* tako da se na osnovi § 7. pravil
nika p zaposlovanju inozemskih delavcev Ot br. 376/IV z 
dne 24. novembra 1925. (>Službene novine«; št. 274 z dne 
28. novembra 1925.)* ne smejo izdajati potrdila onim 
inozemskim delavcem, ki se niso obrnili za tako potrdilo 
na pristojno oblastvo najkesneje v 3 mesecih od dne, ko 
je stopil pozvani pravilnik v veljavo, odnosno ki po raz
glasitvi omenjene odločbe Z. R. br. 11.297 z dne 7. de
cembra 1927. niso imeli redne zaposlitve, preden so 
vložili proSnjo za potrdilo po § 7. pozvanega pravilnika. 

Banove uredbe. 

842. 
;V. No. 573/3. 
Predmet: Mostnina na brežiškem 

mostu, znižanje tarife. 

Razglas. 
Na podstavi § 34 zakona o nedržavnih cestah" z dne 

8. maja 1929, Ur. .1. 247/60, in § 40. zakona o banski 
upravi v zvezi z razglasom bivše gradbene direkcije v 
Ljubljani z dne 17. VIL 1926, štev. 4068/26, . 

i z p r e m i n j a m 
tarifo za uporabo občinskega mostu čez Savo in Krko v 
Brežicah v tiru ban. ceste I. reda št. 33 Šmarje pri Jel-
Šah—Prelaska—Zupeljevec—Brežice—zveza z drž. cesto 
(Kostanjevica—Samobor) ter določam, da pobira mestna 
občina Brežice od dne 1. maja 1932. dalje do preklica 
mostnino v obsegu in višini nastopne tarife: 

za osebni avtomobil . , , , , „ , Din 3*~ 
za avtobus ,..,.« < • « • . « • • Din 4*— 

' za tovorni, avtomobil. . . ., , . , Din 5'— 
za tovorni avtomobil e priklopnim vozom, Din 7*— 
za enovprežnl voz > . . . . . 4 . Din 0-60 
1 >Službeni list« St. 301/29 iz 1. 1982. ; ; 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
19. aprila 1952., St. 90/XXXIX/276. 

» >ÜTadni list« St. 604Д27 iz 1. 1927.' ' » " 
• >Otadni Mik Ü,№&№ i»% Шб, 

_ _ _ _ _ ^ _ _ 667 

za dvovprežni voz ''.'•' Din l*— 
za motorno kolo . . . . . . , , . Din 0-50 
za motorno kolo s prikolico . .. . . . Din 0-75 
Pobiranje mostnine za vsako drugo uporabo mosiu je ' 

nedopustno. • '''.--' 
Ta tarifa velja za uporabo mostu v eni smeri. 
Glede oprostitve mostnine veljajo smiselno določila 

§§ 17. in 18. zakona z dne 26. avgusta 1891, drž. zak. 
št. 140. 

Posebej so oproščene mostnine vse vožnje v zvezi z 
obdelovanjem zemlje in prevažanjem kmetijskih pridel
kov na dom. 

Prispevki mostnine se stekajo v obstoječi fond za 
vzdrževanje mostu, ki ga upravlja mestna občina Bre
žice pod nadzorstvom sreskega načelstva v Brežicah, iz
ključno le za določeni namen. 

Mostninski fond je izkazovati v vsakokratnem občin
skem proračunu in obračunu . ,~~ 

O tem sé obveščajo: 
1. sresko načelstvo v Brežicah, 
2. uprava mestne občine Brežice, 
3. uprava občine Cerklje ob Krki, 
4. uprava občine Čatež ob Savi, v . 
5. uprava občine Sv. Križ pri Kostanjevici, 
6. uprava občine Velika Dolina, srez krški, 
7. sreski cestni odbor Brežice, 
8. sreski cestni odbor Krško. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine ,vLjubljani, 
dne 14. aprila 1932. 

Ban: 
dr. Marušič s. r. 

343. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
H. No. 2785/1. 

Objava. 
Občina. Branoslavci, v srezu Ljutomer, bo pobirala 

od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932 
naslednje občinske trošarine: i; •-•:.-•' 

a) od 100 1 vina Din 60-—, 
b) od 100 1 piva Din 60*—', . 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, Iikeria, 

ruma ш konjaka Din 10-—-i 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljffbljani 
dne 19. aprila 1932. ' 

II. No. 5241/1. 

Objava. 
Občina Korovci, v srezu murskosoboškem, bo po-

KÏÏT ° Ì ^ n r a zß l a s«ve v >Službenein listu« v letu 
1882. naslednje oböinake trošarine-

a) od 100 1 vina Din 36.—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 35-— 
e) od 100 1 piva Din 20-—. 

Kjggejalca banska uprava Dravske banovine'v Ljubljani, 
' " ШЖ ajgrU« »32, 



33. kos. 

II. No. 2166/5. 
Objava. 

Občina Radeče, v srezu krškem, ; t ó pobirala od; 

dneva razglasitve v >Službenem listuc v letu 1932. na* 
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1. vinskega mosta Din 100*—, 
c) od 100 1 piva Din 100—, ' 
Č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, - likerja,' 

ruma in konjaka Din 10*—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 25'—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10*—, 
f) od prašičev Din 10'—, 
g) od drobnice Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne .23. aprila 1932. 

II. No. 30951/1. 
Objava. 

Občina Studenice, v srezu Mariboru, desni breg, bo 
pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu: 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100'—, 
b) od 100 1 piva Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žgarrja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 16. aprila 1932. 

II. No. 2008/2. 
Objava. 

Občina«» Šmartno pri Slovenjgrâdcu, v srezu slovenj-
graškem, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem 
lištu< v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 Ivina Din 75'—,. 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 

.'•c); od 100 1 piva Din 30"—, 
Č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 20—, 
e) od goveda pod 1 letom Din. 10—, 
f) od prašičev Din 10—-, 

g) od drobnice Din 5"—, 
, h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din. 30- -. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 19. aprila 1932. 

II. No. 4865/1. 
Objava. 

Občina Tišina, v sreza murskosoboškem; bo pobiram 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, i 
b) od 100 1 vinskega mošta.Din 50—, 
c) od 100 1 piva Din 30—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 16. aprila 1932. 

344. 

Izpremembe 
•~y staležu državnih in banovinskih 
uslužbencev na področju Dravske 

banovine. 
A. Državni uslužbenci. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 18. aprila 1932., L,No. 3327/1, je premeščen 
po potrebi službe F e n d r e F r a n c , arhivski uradnik 
IX. skupine pri sreskem načelstvu v Šmarju pri Jelšah, 
k sreskemu načelstvu v Gornjem gradu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani z 
dne 9,, marca 1932., I.No. 2385/1, je postavljen G rob in 
Jos ip , podnadzo.rnikragentov II. razreda X, položajne 
skupine pri predstojništvu mestne policije v Mariboru, 
za podnadzornika agentov I. Tazreda IX. .položajne sku
pine na dosedanjem službenem mestu. >-..- • . 

Z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani z 
dne 9. marca 1932, I. No. 2383/1, je postavljen H a u p t-
m a n J o s i p , podnadzomik'agentov II. razreda X. po
ložajne skupine pri upravi policije v Ljubljani, za pod
nadzornika agentov I. razreda • IX. položajne skupine 
na dosedanjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani z 
dne 9. marca 1932., L No. 2384/1, je postavljen Horvat ' 
Pavel , podnadzomik agentov II. razreda X. položajne 
skupine pri upravi policije v Ljubljani, za podnadzor
nika agentov I. razreda IX. položajne skupine rna do
sedanjem službenem mestu. ; , . / y v ., -' 

Z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani: z-. 
dne 9. marca 1932, L No. 1666/2, je postavljen L i p u š 
L a v o s 1 a v, arhivski uradnik IX. položajne skupine pri 
predstojništvu mestne policije v Mariboru,-za arhivarja 
VIII. položajne skupine na dosedanjem službenem me-
etu. 

B- Banovinski uslužbenci. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 21.-aprila 1932., I. No. 1677/2 je 
bil postavljen Smrke F r a n c e za banovinskega urad
niškega pripravnika z mesečno plačo Din 955-— pri 
sreskem cestnem odboru v Brežicah, kjer bo vršil posle 
tajnika sreskega cestnega odbora. : • • . „ • • 

Z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljana* 
dne 18. aprila 1932, L No. -2668/2,' je/ bdi postovljeei 
mg. ph. S t r a n e k V i k t o r iz Maribora, za bolttlč-
riega lekarnarja pri splošni holmci v Mariboru. > •' 

Z odlokom gospoda bana 'Dravske banovine v LjufoV 
ljani z dne 11: aprila 1932.; I. No. 3049/1, je bil. preme
ščen po potrebi službe Vodušek Ivan, banovinski slu-
ŽiteljII. skupine s plačo 1. periodskega ip̂ oviška pri srei 
ekerrii načelstvu v Mariboru, levi breg,' k dir2aivni: ni^i 
gozdarski šold v Mariboru y isti;službeni lastnosti. 

T-r 
Izdaja kraljevaka. banska oprava Dravrte banovine: njen рт-edsrtavnlb ta.urcdnfk: Pobaf. ;Ròbert v Ljubljani.; 

iCUka^a^alagai Wuœ» >№&«« х ЈфМЈапЈ* ojeu Dr.«d*tasn&;.-Џ***. М&МЦкУ ЈЦцђЦцп». ,ti. 
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345.'Uredba o opravljanju pomočniških izpitov. 
346. Uredba o monopolnih taksah. 
347. Uredba, da je mala prqdaja monopoliziranih predmetov 

izvzeta iz zakona o, obrtih:. : .. 
348. Uredba o draginjskih dokladah graničarjev. 

; 349.. Ureidbâ, p veliJcosti nagradej dnevničarjem ministrstva za 
i / t'telesno vzgojo naroda. - -
\f 350.'Pravilnik o pobîrarijvi'šolnine. •' 

V f 351. Pravilnik o zdravniškem pregledu otrok za vpis v šolo. 
352. Praviluik o disciplinskih predpisih za učence-učenke stro

kovnih šol za pomožno osebje v socialni in zdravstveni 
:•: službi. ...-•';. 

I N A : 
353. Pravila o opravljanju pomočniških izpitov.. 
354. Navodilo za knjiženje in obračun bonov Privilegirane iz

vozne družbe v prometu s pšenico. 
355. Norme za okroglo železo JM armirani beton. : 
356. Razdelitev banovinske imovine glede na teritorialne izpre-

membe banovin. 
357. Popravek k zakonu *o pomorskih trgovinskih akademijah. 
358. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 

1. 1932. . . , . - • 

Uredbe osrednje vlade. 

345. 

Na osnovi'§460. zakona o obrtih predpisujem to-le 

uredbo 
o opravljanju pomočniških izpitov.* 

člen 1. 

Dokler,še ne sestavijo komisije,po pravilih o oprav
ljanju p.omočniških. izpitov,! veljajp za opravljanje po
močniških izpitov te^e odredbe: 

1. Na področju ; veljavnosti prejšnjega zakona o rad
njama z dne 29. junija 19Ì0. se opravlja pomočniški iz
pit pred komisijami za oporavljanje pomočniških izpitov, 
ki so postavljene pri esriafskih združbah. 

Prav Дако nadaljujejo potìòVaùjei dosedanje teprääe-
valne komisije na področju veljavnosti prejšnjega obrt
nega reda z djne2P. decembra 1859.' '.••• 

2. Na področju veljavnosti prejšnjega zak. čl. XVII 
—1884 o obrtnem zakonu, kjer obstoje prisilne strokovne 
združbe, postavi ban pri teh združbah začasno izpraŠe-
valne komisije in jim določi, krajevno, področje. Člane 
izpraševalne komisije . izmed mojstrov določi prisilna 
združba žavsak primer po laetni izjjreviduoati, dokler 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
23. aprila 1932., št. 94/XLI/292;.•*- Zakon gL >Službeni 
list* št. 572/Ï8. iz leta 19& 

se ne sestavi in po pristojni zbornici ne odobri spisek 
članov-mojstrov izpraševalnega odbora. 

3. Za področje občih upravnih oblastev prve stopnje 
na področju-veljavnosti prejlhjèga zâk. čl. XVII—1881, 
kjer ni prisilnih združb, kakor tudi na področju veljav
nosti prejšnje naredbe o vršenju obrta z dne 3. februar
ja 1909., br. 217.222/1—OS postavi ban žača'sno, dokler 
še ne, organizirajo prisilne združbe po zakonu ò obrtih, 
po zaslišanju pristojne zbornice in po pokazani potrebi 
posebne komisije za opravljanje pomočniških izpitov. 

Č l e n 2 . ' .•;:• 

Dokler ne odobri ban po objavljenem obrazcu pra
vil za opravljanje pomočniških izpitov poedinim prisil
nim združbam pravil o opravljanju pomočniških izpitov, 
je postopati pri'opravljanju izpitov po odredbah, ki jih 
obsega obrazec pravil z dne 31. marca 1932,, II. br. 
8427/u.* • . .-

Člen 3. 

Ta uredba stopi v veljavo na dan razglasitve v 
»Službenih novinah«. 

V Beogradu, dne 31. marca 1932.; II. br. 8428/u. 

-'"'••''' Minister za trgovino 
' • ' ' • • ' m industrijo 

dr. Albert Kramer s. r.'.' 

• >Službeni list« ät 3B3$& iz leta 1932. 

i1!?»' 

Ш_-
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Na osnovi odstavka (') § 7. zakona o državnih mo
nopolih in na predlog monopolne uprave predpisujem 
to-lö 

uredbo 
o monopolnih taksah.* 

' • Člen 1. 

Za vse primere, ko odreja zakon o državnih mono
polih plačilo monopolne takse, se določa ta-le mono
polna taksa: 
1. na tobak v listju od 1 kg . . . e . 250— Din 
2. na tobak predelan: 

a) v smotke — od smotke 10*— „ 
b) v cigarete — od cigarete . . . . 1*60 „ 
c) v kolute na kakršenkoli način — 

od 1 kg . . 700— „ 
c) v njuhalni tobak — od 1 kg . , . 200— „ 
d) v izvleček — od 1 kg 100— „ 

3. na cigaretni papir: 
a) v knjižicah po 100 listkov . . . . 4 — „ 

- - b) v stročnicah (tulcih) do 100 kosov . 8 — „ 
c) v bobinah in polah do 1 kg . . . 1.000—- „ 

Nad 100 listkov se računi *za vsako pričeto stotico 
monopolna taksa po 4 — Din, za etročnice po 8*— Din. 
Pri bobinah in polah se računi za nepopolni kg na 
vsakih popolnih ali nepopolnih 10 g monopolna taksa 
10— Din; 

4. na vžigalice vseh vrst za 1 klinček . . 1-1 par 
6. na vžigalnike in kresilnike: 

a) iz navadne kovine od kosa . . . . 50*— Din 
b) iz srebrne ali posrebrene kovine od 

kosa . . . . . . i . . . • • • • 100'— „ 
c) iz zlate ali pozlačene kovine od kosa 200— „ 

Če je sestavljen vžigalnik ali kreailnik iz več raz
ličnih kovin, se plačuje monopolna taksa po najdražji 
kovini. Na rezervne dele se plačuje monopolna taksa 
kakor za cel vžigalnik ali kresilnik; 

6. na kresilne kremene (kamenčke) za pri
žiganje vžigalnikov ali kresilnikov do 
0-30 g od kosa 0-50 Din 
preko.te teže od vsakih 0-30 g . . . . 0-50 „ 
nepopolna teža do 0-30 g se računi za 

0-30 g; 
7.'ria sol od 1 kg . . . . . . . . . . ' 4'— „ 
8. na petrolej od 1 kg . . . . . . i • 4*— „ 

"' N Člen 2. 

Zaradi uporabe § 101. zakona o državnih monopo
lih, kolikor se nanaša na kazniva dejanja neupraviče
nega: sajenja' tobaka, se določa monopolna taksa kot 
osnova za uporabo omenjenega paragrafa, za vsako rast
line* neupravičeno zasajenega tobaka: 
1. na/področju Vardarske, Moravske in Drin

ske banovine . . . . . . . . . . . 2 — Din 
2. na področju Primorske in Zetske banovine 6 — „ 
3. na področju Dunavske in ostalih banovin 8 — » 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne ' 
23. aprila 1932., št. 94/XLI/288. — Zakon gl. »Službeni 
list« št. 70/6 iz leta 1932. 

34. kos. 

Člen 3. 

Monopolne takse iz členov 1. in 2. veljajo, dokler se 
ne izpremene tako, kakor je določeno v § 7. zakona o 
državnih monopolih. 

Člen 4. 
Ta uredba stopi v veljavo na dan razglasitve v 

>Službenih novinah«. 
V Beogradu, dne 16. aprila 1932. 

Minister za finance 
; dr. Mil. It. Djordjovié s. r. 

,347. 

Na osnovi odstavka (4) § 1. zakona o obrtih in po 
predhodnem sporazumu z ministrom za trgovino in indu
strijo predpisujem to-le . 

uredbo, 
da je mala prodaja monopoliziranih 
predmetov izvzeta iz zakona o obrtih.* 

Člen 1. 
Mala prodaja monopoliziranih predmetov kakor tudi 

prodaja monopoliziranih predmetov z avtomati ne spada 
pod odredbe prvega in tretjega dela zakona o obrtih, 
ki se nanašata na obratovanje in na strokovne organi
zacije: 

Člen 2. 
Ta uredba stopi v veljavo ' na dan razglasitve v 

»Službenih novinahe. . 
V Beogradu, dne 15. aprila 1932.; št. 15.634/1. 

Minister'za finance 
dr. Mil. R. Đorđević s. r. 

348. 

Na osnovi člena 58. zakona o obmejni četi in § 2. 
zakona o ukinitvi,' izpremembi in dopolnitvi'zakonskih 
predpisov, ki se nanašajo na vrhovno državno upravo z 
dne 3. decembra 1931., je odobril ministrski svet po 
predlogu ministra za vojsko in mornarico to-le 

uredbo 
o dravinjskih dokladah grani čar j e v.** 

I. Osebna draginjska doklada. 
Člen 1. 

Osebna draglnjska doklada graničarjev se doloëa s 
tem-le mesečnim zneskom: 

* >Službene novice kraljevine Jugoslavije< z dne 
23. aprila 1932., št. 94/XLI/289. 

** >Službene novine kraljevine Jugoslavijec z dne 
i», ageite ша* & гдахвдзди 

:М 
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naredniku-vodniku • I. razreda . . . Din 825-— 
naredniku-vodniku II. razreda . . •„ „ 825-—-, 
naredniku-vodniku III. razreda . . . „ 825-— 
naredniku Jf 775-— 
podnaredniku „ 725*— 
kaplarju „ 675-— 
redovu , . 5> 625— 

Clen 2. 

Osebna draginjska doklada iz člena 1. te uredbe je 
enaka za vse draginjske razrede. 

II. Rodbinska draginjska doklada. 

Clen 3. 

(') Rodbinska draginjska doklada za ženo in otroka 
v mejah predpisov člena 57. zakona o obmejni četi znala 
po 140 Din na mesec. 
...- (s) Uslužbencu muslimanskega veroizpovedanja, ki 

ima več žen, pripada rodbinska draginjska doklada samo 
za eno ženo. 

(3) Rodbinska draginjska doklada za pozakonjeneg.i 
otroka pripada od prvega dne meseca, ki nastopi za me
secem, v katerem je bil otrok pozakonjen. 

Clen 4. 

Za vse ostalo glede pridobitve in izgube pravice do 
rodbinske draginjske doklade za ženo in otroka veljajo 
odredbe uredbe o draginjskih dokladah državnih usluž
bencev št. 10.990/1 z dne 12. marca 1932. 

III. Obče odredbe. 
; Clen 5. 

Za prejemanje rodbinske draginjske doklade mora 
predložiti graničar prijavo po obrazcu, natisnjenem v 
uredbi o draginjskih dokladah državnih uslužbencev, in 
mora izpolnjevati tudi- vse ostale pogoje iz omenjene 
uredbe. 

••l • • Č i e n . e . •:.'-.%• 

Osebna in rodbinska draginjska doklada graničarjev 
po tej uredbi pripada izza dne 1. aprila 1932. 

Iz generalnoltabnega oddelka ministrstva za vojsko 
in mornarico s Beogradu, dne 12. aprila 1932.J Đ, br. 7527. 

ммаа 

349. 

Na osnovi § 166. zakona o uradnikih z dne 31. marca 
1931. se predpisuje ta-le 

uredba 
o velikosti nagrade dnevničarjem mi
nistrstva za telesno vzgojo naroda.* 

Clen 1. 
Dnevničarji, ki opravljajo zvaničniško službo neglede 

na kvalifikacijo, se postavljajo z začetno mesečno na
grado do 1100 dinarjev. 

Clen 2.. 

Dnevničarji, ki opravljajo služiteljsko službo, se po
stavljajo z začetno mesečno nagrado do 950 dinarjev. 

Clen 3. 

• Dnevničarji s strokovno tehnično ali obrtniško kvali
fikacijo, se postavljajo,. če opravljajo službo, ki u&Lieza 
tej kvalifikaciji, z začetno mesečno nagrado do 1200 di
narjev. : . , 

Clen 4. 

Dnevničarji s popolno fakultetno ftobrazbo, če oprav
ljajo službo, ki ustreza tej kvalifikaciji, se postavljajo z 
začetno mesečno nagrado do 1400 dinarjev. 

Clen 5. 

Po vsakem drugem letu neprekinjene in neoporečne 
službe se sme zvišati mesečna nagrada, in, sicer: 

a) dnevničarjem iz člena 1. za 50 dinarjev; 
b) dnevničarjem iz člena 2. za 40 dinarjev; 
c) dnevničarjem iz člena 3. za 60 dinarjev; 
č) dnevničarjem iz člena 4. za 80 dinarjev. 

Clen 6. 

Dnevničarji, ki se zateko na dan,, ko stopi ta uredl-a 
v moč, na delu v službi države z večjo nagrado, obdrže 
dotedanjo nagrado, toda rokovi iz člena 5. se morajo šteti 
od dne postavitve.in. od najvišje začetne nagrade'za do
tično vrsto službe. 

Clen 7. 

Ta uredba •stopi-v moč na dan, ko se razglasi v 
»Službenih novinah«. 
; V Beogradu, dne 6. aprila 1932.; K. br. 404. 

Minister za telesno vzgojo 
naroda 

dr. Kraljević Dragan s. r. 

Minister za finance 
dr. Djordjeyié Milorad s. r. 

19. 
* »Službene novine kraljevine Jug:oslavHe< z 
aprila. 1932., U. ÖO/XXXIX^H), — 

dne 
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350. 

Na osnovi pooblastitve v § 45. zakona o izpremembah 
in dopolnitvah zakona o taksah in sporazumno, z mini
strom za prosveto predpisujem ta-le 

pravilnik 
o pobiranju šolnine,* 

ki se glasi": 
Člen 1. 

Taksa iz tar. po9t. 318. a taksne tarife se plačuje 
v gotovini pri upravi šole, kjer se vrši vpis učencev. 

Člen 2. . 
Vsak učenec, odnosno oseba, ki prijavlja učenca za 

vpis, mora prinesti potrdilo pristojnega davčnega ob-
lastva o velikosti neposrednega davke roditeljev (očeta 
in matere) ш učenca, če je temu davek predpisan. Po 
velikosti davka pobere šolsko oblasivo takso po raz
predelnici k tar. post. 318. a taksne tarile. 

Člen 3. 
Za učence državnih in samoupravnih, (banovinskih 

in občinskih) uslužbencev, ki se jim razen prejemkov ne 
predpisuje druga davčna oblika ; {davek na rente, na ne^ 
premično imovino in ost.),' izdaja potrdila o velikosti 
davka urad (državni ali samoupravni), kjer prejemajo 
roditelji plačo. Ce je tem uslužbencem predpisan davek 
po kakšni drugi davčni obliki, morajo predložiti tudi 
potrdilo po členu 2. tega pravilnika. Šolnina seodmeri 
po skupni vsoti davka. 

Člen 4. 
Prošnje in potrdila o velikosti davka so zavezane 

taksi iz tar. post. 1., 3. in 4. taksne tarife. 

\ , , Člen 5. •••.-.. 
Za- dijake na univerzah,- ekonomsko-komercialni 

visoki šoli, višji' pedagoški šoli in drugih Šolah iste ve
ljave se pobira šolnina za drugi semester na osnovi 
potrdila, predloženega, zaradi šolnine v prvem semestru. 

Člen 6. 
Privatni učenci morajo, ko se jim dovoli opravljati 

izpit,, toda pred opravljanjem izpita, plačati takso za 
šolnino, ko so predhodno pribavili potrdl|o, navedeno 
v členu 2., odnosno 3. tega pravilnika'.. . 

Člen 7 
To šolnino pobira .upravitelj (direktor) šole ali oseba, 

ki jo on določi z odlokom. Pobiranje šolnine se vrši 
po posebnem dnevniku, ki ima naslednje razpredelke: 
zaporedno številko, številko vpisnika dotične šole, učen
čevo ime in priimek, za koga je šolnina plačana, za 
kateri razred, odnosno semester, velikost. davka, po ka
terem | e šolnina odmerjena (številka potrdila), po ka
teri skupini in znesek pobrane takse. 

Cìen 8. 

Ko se vpisovanje konča, zaključi upravitelj (di
rektor) šole svoj dnevnik tako, da vpiše na koncu 

*, »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
23. aprila 1932.,"št. 94ДОЈ/29в', 

skupno vsoto pobrane šolnine in izpiše črez celo stran: 
»Po tem dnevniku od št do št 
je . pobranih za šolnino za šolsko leto 193 /193 
dinarjev «. Ta zaključek podpiše 
upravitelj (direktor), če pa je druga oseba šolnino po
birala, tudi ta. 

. . . . . člen 9.- -
Po tem dnevniku pobrani denar izroči šola pristojni 

davčni upravi s posebnim spisom; davčna uprava pa 
potrdi pod zaključkom dnevnika samega, da je prejela 
od dotične šole po tem dnevniku pobrano vsoto in jo 
vložila v državno blagajno pod številko dnevnika. To 
potrdilo podpišeta šef davčne uprave in blagajnik. Tako 
potrjeni dnevnik pridrži uprava šole kot svojo listino. 

Člen 10. 
Pobrano šolnino je treba izročiti državni blagajni 

(davčni upravi) drugi dan po dokončanem vpisovanju. 
Šole, ki pobranega denarja ne morejo hraniti do konca 
vpisovanja, ga lahko izročajo vsak dan, in to tako, kakor 
je določeno v členih 8. in 9. tega pravilnika. •,.... 

Člen 11. 
Ob pobiranju šolnine morajo izdajati šole prizna

nice o pobrani šolnini; v teh je navesti poleg imena 
osebe, za katero se je šolnina plačala, in vsote, tudi 
številko dnevnika, kjer je taksa vpisana. 

Clën 12. 
Dnevnike in priznanice, po katerih se šolnina po

bira, natisne oddelek za davke pri ministrstvu za finance 
in jih vroči vsem šolam po davčnih upravah na zahtevo 

' šol samih. 
V Beogradu, dne 20. aprila 1932.; št. 32.849. 

•' : Minister za finance' '",' 
dr. Mil. R. Đćrđeviila s. r. ' 

Minister' za prosveto 
dr. Drag. S. Kojić s. r. 

351. 

Na osnovi § 7. zakona o zdravstveni zaščiti učencev, 
§§ 56., 57. in 58. zakona oinarodnih šolah, sporazumno 
z ministrom za prosveto O. N. br. 41.936/31 z dne 
21. marca 1932., predpisujem ta-le ,:, 

pravilnik 
o zdravniškem pregledu otrok za vpis 

v šolo.* ! i 
" •,• Člen 1. ' ;-' " : \' ; • '• 

Vsak otrok sme biti vpisan v narodno šolo samo na 
osnovi zdravniškega.,pregleda.. • 

Člen 2. 
Pregled vrši šolski zdravnik te šole, ali če tega ni, 

pristojni občinski zdravnik ali za občine, kjer niti ob
činskega zdravnika ni, sreski sanitetni referent. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
i 19. aprila 1932., št. 90/XXXIX/272. - Zakon o zdrav
stveni zaščiti učencev gl. »Službeni list« št. 197/34 iz 
leta 1930. -^ Zakon o narodnih, šolah gl. »üxadni lïet* 
žt. U0/25 in 119/26 iz leda 1920/30, 
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Člen 3. 

Pregled otrok se vrši ob ponovnem cepljenju zoper 
osepnice (§ o. zakona o zatiranju nalezljivih bolezni). 
Zdravnik, ki cepi, pregleda obenem zlasti zdravstveno 
stanje otrok in njih sposobnost za vpis v šolo 

Člen 4. 
Pregled za šolo doraslih otrok se vrši po posebnem 

spisku (obrazec A), ki ga sestavlja krajevni šolski odbor 
po spisku, ki jnu_£aj&^<Hlj j j j }r^^^ Krajevni 
šolski odbor pozove po spisku (obrazec A) "najmanj pet 
(5) dni pred dnem, določenim za ponovno cepljenje, rodi
telje aH varuhe, naj pošljejo otroke na pregled. 

Člen 5.. . 
Zdravniškemu pregledu prisostvuje upravitelj osnov

ne šole, odnosno njegov namestnik, in eden roditeljev 
ali njih namestnik ali otrokov varuh. Zdravniški pregled 
otrok mora biti dokončan najkesneje do dne 1. julija 
vsakega leta. 

Člen 6. 
• Otroci, ki se iz kateregakoli razloga tedaj ne pre

gledajo, se pregledajo naknadno najkesneje v me
secu dni. 

Šolski odbor skrbi za to, da pripeljejo roditelji, ki 
otrok niso pripeljali k prvemu pregledu -za vpis v šolo, 
otroke k naknadnemu pregledu po tem pravilniku. 

One roditelje ali varuhe, ki ne pripeljejo. svojih 
otrok niti k naknadnemu pregledu zâ vpis v šolo, mora 
krajevni šolski odbor naznaniti državnemu óblastvu po 
§§ 2. in 127., točki 4., zakona o narodnih šolali. 

Člen 7. 

Ugodno mnenje pristojnega zdravnika o sposobnosti 
otroka» ki ga vpiše-, v predpisni obrazec Ay je odločilno 
za otrokov vpis v osnovno šolo. 

Člen 8 
zdravniškega pregleda ne morejo biti Na osnovi 

vpisani v osnovno šolo otroci: 
a) nezadostnega telesnega razvoja, t. j . katerili višina 

in teža zaostajata daleč pod povprečnostjo; 
b) ki zbog telesne nesposobnosti ne morejo .hoditi 

v šolo ali ne morejo sedeti v klopeh: pohabljenci ali s 
poedinimi hromimi ' udi; - . 

c) ki ne morejo uspešno slediti pouku zbpg hib v 
čutilih (slepi, gluhi, nemi, gluhonemi itd.); 

c) "z" "nosnimi boleznimi, ; od "katerih še "siri "snfràd 
(Ozaena) ;. 

d) s kožnimi ali druginii boleznimi, ki povzročajo 
pri drugih otrokih. stud; 

e) ki povzročajo s' svojo boleznijo *pri drugih ötrokih 
strah (božjastniki) ; '* 

i) ki so zaostali v duševnem razvoju, debilni, im
becilni ali idiotski; : ' 

g) s težjimi • znaki psihopatične konstitucije, moto
rično nemimi, zelo razdražljivi, jako plašljivi, huje 
jecljajoči; > 
*,- h) s funkcionalnimi duševnimi .boleznimi (histerija) ; 
t i) kužno bolni ali rekonvalescenti po bolezni, če je 

nevarnost,!da se.zaradi prihoda v šolo stanje poslabša 
çH da sé zanese bolezen med .šolske otroke, 

i. •:• '; • I 4 ô Q k ' t i ' ! . 
..*•" Öe> najde pristojni zdravnik' pri pregledu za "vpis, 
4asiz:k.fttefihJco)i 'pmenjerdJi a|i dr|igih; razlpgov. otrok ni 

, 6 7 3 

sposoben za osnovno šolo, vpiše to v ustrezne razpre-
delke spiska s svojim predlogom vred, ali je treba pri-
javiti otroka za spre>m v šolo za nezadostno razvite 
in defektne otroke, ali pa se naj začasno ali stalno oprosti 
obiskovanja narodne šole. 

Člen 10. 
Vpisa v I. razred narodne-šole se sme oprostiti 

otrok za leto d n i : n a , osnovi komisijskega zdravniškega 
pregleda po dveh zdravnikih. En član zdravniške komi
sije mora biti šolski zdravnik. 

Stalno se sme oprostiti otrok od pouka v narodni 
šoli samo na osnovi komisijskega zdravniškega pregleda 
po treh zdravnikih v šolski ..polikliniki. 

. Pri tem je ugotoviti, ali je potwben otroku oskrbo
valni zavod za nezadostno razvite in defektne otroke. 
To se ne; nanaša na šole za slepe, gluhoneme in ne
zadostno razvite otroke, ki so po § 7. zakona o narodnih 
šolah prav tako narodne šole. ' , , - ' ' 

Spiski oproščenih otrok se pošiljajo v pregled mi
nistrstvu za prosveto, ki lahko predlaga sporazumno z 
ministrstvom za socialno politiko in narodno zdravje 
pri banski upravi ponovni komisijski pregled. 

Komisija lahko pozove po potrebi tudi učitelja, da 
sodeluje. . . 

- Člen 11. 
Šolski odbor, pošilja otroke ob svojih stroških na 

pregled ,v.. najbližjo šolsko,-polikliniko. Šolski odbor ob
vešča reditelje o uspehu pregleda in s posebnim spiskom 
po banski upravi ministrstvo-za prosveto o otrokih, ki so 
bili spoznani za. stalno nesposobne, in o otrokih, ki so 
potrebni posebne; šole in posebnega zavoda. 

.. Pregled v šolski polikliniki je brezplačen. 

Člen 12. 
Zoper (jdToSbo'prï pregledu'SôîsEe pôMïmïké ima]Òf 

otrokovi roditelji pravico. pritožbe po pristojni banski? 
upravi na mmistrstvo--Za;:.p'ròsyeto. i V tem primeru pre
gleda otroka komisija dveh zdravnikov in enega učitelja,' 
ki jo odredi ministrstvo za prosveto sporazumno z mini-; 

štrstvom za socialno politiko in narodno zdTtìvje. po' 
banski upravi. .Zoper odločbo te komisije ni pritožbe.* 

Stroške te komisije trpi ^itožilec. • ' : 

Člen 13: ' " i \ 
Ugotovljeni'spisek vpisanih otrok (obrazec A) s 

spiskom otrok, ki niso bili vpisani, podpiše šolski edber? 
4Lga .pošlje.občemu upravnemu oblastvu v pregled in* 
odobritev. V spisku otrok, ki niso vpisani, je treba ;ob-' 
(razložiti,.zakaj niso vpisani. ; 

Priložiti je tudi vse prošnje in pritožbe, če jih 
je kaj. 

'.'.'.. '.'.'"..'"• .'"_'/•"• Č l e n ' i i ' " — ' - ' - ; 

Sreski šolski nadzornik pošlje banski upravi ha--
kes-neje do dne l.-.-avgusta-ugotovljene spiske cirok : 

(obrazec A) za. vse krajevne šolske : odbore s skupnim' 
pregledom vpisanih m nevpisanih otrok po šolskih oli-
cdhah' v šolskem šrezul-• ._ > . ' 

1 Banske uprave pošljejo ministrstvu za prosveto- rial-' 
;kesne]e do dne 15. avgusta' ugotovljene spisko (obra-s 
, zec A) za vse sreze s skupnim pregledom vpisanih in-
i nevpisanih otrok v šrezjh. 

V Bebirradu, dne 31f matca 1932. ; ;s . br. 4966. • 
Mini&ter za socialno politiko in i 

narodno zdravje""* "" ] 
; Ivajn Pucelj e. r. > 
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Krajevni Eolski odbor v 

34. kos. 

Obrazec A. 
(Stran 1) 

4 I P 4 P ^ 4 ^ « < » i 4 i 

Spisek 
otrok, ki so dorastli za vpis v solo. 

Šolsko leto 19 /. 

Datum zdravniškega pregleda: 

Upravitelj šole: 
ji.-... .~ 

P o d p i s i : 

Zdravnik: Predsednik krajevnega Šolskega odbora: 

N A V O D I L A : 
i. Razpredelke 1 do 12 tega spiska Izpolni krajevni šolski odbor po členu 4. pravilnika o zdravniškem pregledu otrok za 

vpis v lolo in § ! 57„ 127/4. in 7. rakona o narodnih šolah. , . , . . , • ,„,„ „ »„iA 

2. Razpredelek 13 izpolni zdravnik po členu 3. pravilnika o. zdravniškem pregledu otrok za vpis v eoio. 
3. Razpredelke 14 do 16 izpolni zdravnik po členu 7. pravilnika o zdravniškem pregledu otrok za vpis v solo _ 
4. Razpredelke 17 do 26 izpolni zdravnik po členu 8. pravilnika o zdravniškem pregledu otrok za vpis v iolo. Ce ima оггок 

telesne in duševne defekte, vpiše zdravnik svoje mnenje v. vse ustrezne razpredelke. . 
5. Ratpredelke 27 do 33 izpolni zdravnik po členu 9- pravil pika o zdravniškem pregledu otrok za vpis v solo in §S w. 

!n 08. гакода o narodnih šolah. , . . , »„,„ 
6. Razpredelke 84 in 85 izpolni zdravnik trn členu 9. pravilnika o zdravniškem pregledu otrok za vpis v iolo. 

8 temi otroki Je ravnati po členih 10. do 12. pravilnika o zdravniškem pregledu otrok za vpis v šolo. . 
7. V razpredelek 38 vpiše krajevni šolski odbor, zakaj poedini otrok ш bil prlpe jan k pregledu za vpig v Iolo m W 

ni Ж Иешгв. in 13. pravilnika o zdravniškem pregledu otrok za vpis v šolo In g 57/2. zakona o narodnih Šolah. 
8. Z ugotovljenim spiskom otrok, ki so dorasti! za vpis v šolo., se postopa po členih 13. in 14. pravilnika o zdravniškem 

pregledu otrok «a vpis v,šolo. (Olej zadnjo stran tega spiska). 
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Stanovališče 
otroka, ulica 

2 
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X 
a 
Ü 
S a s 
3 

•e 

.%> 0 

S e « 

4 

(Stran 2) 

Otrok, ki je dorasel za vpis v šolo 

Priimek 
in ime 

5 . flm ž 

Datum 
rojstva 

6 

• 

Kraj 
!' rojstva, . 

srez, \ 
banovina, 

država 

7 

Domovinska 
pripadnost, 
občina, srez, 

banovina, 
države 

8 

> o 
S*.£. 

ZÏ S"« > 

9 

3 

10 

— » a 
o e .2 

3 g 0 

11 

Priimek, starost 
in poklic 

a) očeta 
b) matere 
o) vamha 
č) varuškega 

oblastva 

12 

• • • ' 

(Stran 3) 

ФИ 
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352. 

Na osnovi § 48. zakona o strokovnih šolah za po
možno osebje v socialni in zdravstveni službi predpi
sujem ta-le 

pravilnik 
o disciplinskih predpisih za učence-
učenke strokovnih šol za pomožno 
osebje v socialni in zdravstveni 

službi.* 

Člen 1. 

Od učencev in učenk strokovnih šol se zahteva, da 
se kažejo s svojim vedenjem in ponašanjem v šoli in pri 
praktičnem delu kakor tudi zunaj nje vredne poklica, 
kateremu so se posvetili 

Člen 2. 

Učenci morajo upoštevati higienske predpise v vsem 
privatnem življenju, zlasti pa skrbeti za čistočo telesa in 
obleke; v vsem morajo biti umerjeni in dostojni. 

Člen 3. 

Svoje posle morajo opravljati marljivo, in voljno, 
obiskovati redno ure in praktične vaje, upoštevati vse 
naredbe in naloge učiteljev in vse naredbe nadrejenih 
oseb pri praktičnih delih najvestneje izpolnjevati. 

Člen 4. 

Ure se ne smejo zamujati. Izostanek se mora opra
vičiti. Ce je učenec zadržan, priti k uri, mora takoj obve
stiti ravnatelja šole. Ce mu je za nujne posle potrebno 
odsotstvo, se mora obrniti s prošnjo na direktorja šole. 

, Člen.5. 

Za vzdrževanje reda v učilnicah, če učitelji niso v 
njih, skrbe reditelji, ki jih odreja v potrebnem številu 
direktor za določen čas. Njih dolžnosti so: a) skrbeti za 
čistočo v učilnicah; b) javljati učiteljem učence, ki so 
motili red in povzročili nesnago; če jih ne povedo, so 
sami odgovorni; c) skrbeti, da je vedno ves potrebni 
šolski pribor na svojem mestu in v redu; č) skrbeti za 
prezračevanje učilnice med odmorom; d) javljati izostale 
učence in e) izvrševati tudi druge naredbe-šolskih obla-
stev, ki so v zvezi z izpolnjevanjem označenih nalog. 

Člen 6. 

Učencem je prepovedano, po učilnicah In hodnikto, 
po prostorih, kjer praktično delajo, letati, kričati in 
vobče motiti red in tišino v zavodu ter hoditi brez poziva 
in odobritve po pisarnah in laboratorijih. 

Člen 7. — 
Ko vstopi učitelj v učilnico tn odide iz nje, ga po

zdravijo učenci s tem, da vstanejo. Sedejo šele, ko sede 
učitelj ali odide iz učilnice ali jim da znamenje za to. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije^ z dne 
2. aprila 1932., št. 76/ХХХШ/220, 

Člen 8. 
Šolske, zavodske, laboratorijske stvari in stvari tova

rišev morajo čuvati učenci kakor svoje. Kdor povzroči 
škodo, jo mora povrniti; za namerno škodo pa se tudi 
kaznuje. Ce se Krivec ne najde, plača škodo skupina, 
razred, odnosno vsa šola. 

Člen 9. 
Zaradi neopravičenih izostankov kaznuje direktor. 

Neopravičeni izostanki se prištevajo iz pripravljalnega; 

tromesečja k neopravičenim izostankom iz prihodnjih 
polletij v istem šolskem letu. Učenec, ki izostane ne
opravičeno več ko eno četrtino ur v pripravljalnem tro-
mesečju ali polletju, se odpusti iz šole. 

Člen 10. 
Učenec lahko izostane z odobritvijo predmetnega 

učitelja samb od njegove ure. Za izostanek od drugih ur 
do enega dne ali več je potrebna direktorjeva odobritev. 

Če izostane učenec zbog bolezni ali druge nepriča-' 
kovane nezgode, mora najkesneje v 48 urah o tem obve
stiti direktorja. Tako storjeni izostanek mora opravičiti 
prvi dan po prihodu v šolo. s potrdilom roditeljev ali 
varuha. Ce je dvom o pravilnosti potrdila glede bolezni, 
mora učenec na direktorjevo Zahtevo predložiti zdrav
niško potrdilo. 

Člen 11. 
Zakesnitev in neupravičeno prihajanje k uri se sma

tra za nerednost, za katero se učenec kaznuje, in vpliva 
to na oceno učenčeve marljivosti. 

Člen 12. 
Oditi od ure je dopustno samo z odobritvijo pred

metnega učitelja. 
Člen 13, 

Učenci smejo podajati svoje prošnje' ali pritožbe 
samo. direktorju šole. ,' 

-Člen 14. 
. Pri vpisu v šolo mora prijaviti vsak učenec-ulico-ia-
hišno številko stanovanja, ime gospodarja in kje se 
hrani, če ni v internatu. Vsako premembo med šolskim 
letom mora prijaviti direktorju. 

Če spozna -šolsko oblastvo to za potrebno, mora 
učenec premeniti stanovanje ali kraj, kjer se hrani. 

" Clen~15. " " 

Brez odobritve direktorja šole je. učencem prepo
vedano: — -

a) sklicevati kakršnekoli shode ali sestanke v šoli 
ali zunaj šole; , 

b) ustanavljati društva ali vstopati v druge zdrUžbeJ' 
c) objavljati članke o delovanju šole. '•-

, -Členke. .' 
Kazniva dejanja, ki se store ;med prazniki ln> med 

lolskimi pócTtnicàmì, se kaznujejo po praznikih ali po* 
čitnicah, kakor da so storjena med šolskim letomu 

'"•: - • C l e n ' l 7 . 

SolsEa izpričevala in potrdila so javne listine \a 
vsako njih.. P.Qn.arejanje se. кдтије jjp Jçazenskern^afconu., 
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Člen 18. 
Kazni, s katerimi se učenci lahko kaznujejo, so te-le: 
a) ustni aH pismeni opomin po učitelju; 
b) pismeni ukor po učitelju; 
c) ukor po direktorju; 
č) ukor po učiteljskem zboru; 
d) odpust iz šole; 

1 e) izključitev iz vseh podobnih šol; 
f> izgon iz vseh srednjih in strokovnih šol v kra

ljevini. 
Poslednji dve kazni postaneta izvršni, ko ju odobri 

minister za socialno politiko in narodno zdravje, vse 
osiate'pa, čim se izrečejo. 

Člen 19. 
. Vse kazni, izvzemši ustni opomin, se vpišejo v dnev

nik in se ne smejo večkrat ponavljali. 
Večja kazniva dejanja, za katera učitelj ne more 

izreči kazni, se vpišejo v dnevnik, da izreče kazen 
direktor. 

člen 20. 
Pri kaznovanju se je treba držati načela postopnosti. 

Kazen se objavlja vedno pred razredom in se vpisuje v 
izpisiiico in dijaško knjižico. 

Člen 21. 

Odpust iz šole izreka učiteljski zbor na predlog 
direktorja. 

Člen 22. 

Izključitev izreka učiteljski zbor, če glasujeta zanjo 
najmanj dve tretjini skupnega števila članov učiteljske-" 
ga zbora. 

Ta kazen se zapiše v vpisnico in potrdila. 

Člen 23. 
Vsaka kazen vpliva po velikosti storjenega kazni

vega dejanja na oceno iz vedenja. Ta učinek se lahko 
ublaži ali povsem uniči, če se učenec pozneje v vedenju 
očitno poboljša. 

,".' V Beogradu, dne 21. marca 1932.; S. br. 5439. 

!..-',' . Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 

Ivan Pucelj s. r. 

353. 

Na osnovi | 292. zakona o obrtih predpisujem ta-le 
obrazec: , . к. 

Pravila 
o opravijanju pomočniških izpitov.* 

Člen 1.' 

! ,' Pri združbi (okrožnem odboru) . . \ '/s i • se usta
navlja izpraševalna komisija,za opravljanje pomočniških 
%itòy .Ifc Rokodelskih obrtov. v. • :.. ' 

'•''; * *Štožbene üovlne kraljevine Jugoslavije«: z dne 
20. aprila 1982., at, 91/XL/282S 

Člen 2. 

Izpraševalna komisija je pristojna-. 
1. za učence (vajence), ki so predpisno dovršili učni 

čas pri imetniku rokodelskega obrta, ki je član združbe 
(okrožnega odbora) ali v delavnici tvorniških podjetij na 
področju združbe, v kateri se opravlja rokodelski obrt 
na tvorniški način, odnosno' v istovetni tvorniški de
lavnici; 

2. za učence (vajence), ki so predpisno dovršili učni 
čas, če odredi komisijo pristojna zbornica iz zakonskih 
razlogov ali če se odredi, ker je glede na § 284. zakona 
o obrtih krajevno pristojna komisija izključena; 

3. za učence (vajence), ki dokažejo z izpričeValom 
o uspešno dovršenem strokovnem učnem zavodu ali po
sebnem strokovnem tečaju, da so dovršili učni čas (§26. 
ob. z.); 

4. za učence (vajence), ki so predpisno dovršili učni 
čas iz rokodelskih strok v ustreznih delavnicah podjetij 
s področja združbe, ki ne spadajo pod zakon o obrtih 

'(§29.); 
5. za kandidate, ki pomočniški izpit ponavljajo. 

Člen 3. 

Izpraševalna komisija je sestavljena iz treh članov, 
in sicer: predsednika in dveh članov mojstrov. Predsed
nika in njegovega namestnika postavlja na predlog zbor
nice bari za tri leta izmed učiteljev strokovne nadalje
valne ali druge šole na sedežu združbe (okrožnega od
bora). Člane mojstre in njih namestnike odreja za vsak 
izpit združba (okrožni odbor) iz spiska članov izpraše-
valnega odbora, ki jih voli združba za vsako leto. Spisek 
izvoljenih članov se izroči zbornici v potrdilo. 

Člen 4. 

Za člana izpraševalne komisije se sme postaviti sa
mo državljan kraljevine Jugoslavije, ki je polnoleten in 
ni pod skrbstvom ali stečajem. Ne sme se postavljati: 
kdor je obsojen s sodno razsodbo na izgubo častnih pra
vic, dokler ne doseže povračila pravic ali rehabilitacije; 
kdor je v preiskavi ali dejan pod obtožbo zaradi zločin
stva ali prestopka, storjenega iz koristoljubja aH zoper 
javno moralo; zoper kogar je izdana očuvalna odredba, 
združena s kaznijo na prostosti, ali ukrenjen zaščitni' 
nadzor ah izdana prepoved, zahajati v krčme, ali pre
poved izvrševati poklic, če ti ukrepi Še trajajo. 

Člen 5. 

Člani izpraševalne komisije ne morejo biti osebe, 
ki so s kandidatom v sorodstvu v premi ali stranski 

• črti do druge stopnje, ali pri katerih je bil kandidat na 
uku med letom, ki teče neposredno pred izpitom. Člani . 
komisije, ki so s kandidatom v sorodstvu ali neprijatelj
stvu, so izključeni. O izključitvi komisije odloča obče 
upravno oblastvo prve stopnje. Zoper tako odločbo se 
kandidat lahko pritoži na bana, čigar odločba je do
končna. 

Člen 6. 

^Dolžnost aanov izpraševalne komisije ]e obvezna in 
se brez važnega vzroka ne sme odklanjati. 

Član izpraševalne komisije, ki brez važnega - vzroka 
ne vrši svoje dolžnosti, se lahko kaznuje z denarno kaz
nijo do 500 dinarjev, Kazen izreka predsednik komisije. 
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Zoper odločbo o kazni se sme podati pritožba na bana. 
Ob ponovni nerednosti ga lahko ban na predsednikov 
predlog razreši članstva komisije. Prav tako lahko raz
reši ban dolžnosti tudi predsednika komisije, če ne vrši 
pravilno svoje dolžnosti. 

Člen 7. 
Imetniki obrtov so dolžni prijaviti svoje učence (va

jence) združbi (okrožnemu odboru), da bi opravljali po
močniški izpit, čim dovrše učni čas. 

Člen 8. -
Prijavo za opravljanje pomočniških izpitov mora vlo

žiti imetnik obrta neposredno pri združbi (okrožnem 
odboru), na katere področju je obrat, v katerem se je 
kandidat učil. Obenem s prijavo je predložiti tudi potr
dilo o trajanju učenja (§ 280. ob. z.) in izpričevalo o 
dovršeni strokovni nadaljevalni šoli ali tečaju, če ju je 
učenec (vajenec) bil dolžan obiskovati. 

Člen 9. 
Združba (okrožni odbor) vpiše vse pismene prijave 

za opravljanje izpita v svoj vpisnik. Na prijavo pa je 
vpisati številko vpisnika in datum vpisa. O prejemu pri
jave se izdaja potrdilo. 

Člen 10. 
Po prejeti prijavi preizkusi združba (okrožni odbor), 

ali izp'olnjuje kandidat pogoje zakona o obrtih za oprav
ljanje izpita. V ta namen preizkusi zlasti, ali je komisija 
pristojna (člen 2. teh pravil), ali je predložil kandidat 
predpisno potrdilo ò trajanju učenja in ali je obiskoval 
kandidat nadaljevalno šolo ali tečaj, če je bil dolžan ju 
obiskovati. Ce spozna, da kandidat vse pogoje izpolnjuje, 
skliče komisijo za opravljanje izpita najkesneje v 10 dneh 
od prejema prijave in določi dan za izpit. Ce teh pogojev 
ne izpolnjuje, se kandidat takoj zavrne od opravljanja 
izpita z obrazloženo odločbo in se mu vrne prošnja. 
Zoper tako odločbo ima kandidat pravico pritožbe na 
obče upravno oblastvo prve stopnje, ki mora pritožbo 
v 15 dneh dokončno rešiti. Ce se pritožbi ugodi,.mora 
združba (okrožni odbor) v 10 dneli od prejema odločbe 
sklicati izpraševalno komisijo in pozvati kandidata k 
izpitu* 

Č l e n i l . 
Izpit je javen in sestavljen iz praktičnega in teore

tičnega dela. Pri izpitu mora kandidat dokazati, da se 
je obrta praktično izučil in da ga lahko opravlja kot 
pomočnik. 

Člen 12. • . " 

Praktični del izpila je sestavljen: 
1. iz samostojne izdelave enega ali več predmetov 

Iz stroke, katere se je kandidat učil; 
2. iz dokaza osebne spretnosti pri strokovnem dela. 
Zbornica lahko sestavi spisek predmetov, ki naj 

jih kandidati iz poedinih strok izdelujejo. Ta spisek 
odobruje banu 

Člen 13. 
Predmet, ki ga je treba izdelati, mora komisija tako 

izbrati, da ga utegne kandidat v kratkem roku in brez 
večjih stroškov izdelati. Komisija lahko odredi, kje naj 
se predmet izdela. Nadzorstvo nad izdelovanjem ima en 
član komisije. 

34. kos. 

Kandidat mora izdelani predmet predložiti na dan 
izpita komisiji, ki ga oceni. 

Člen 14. 
Da dokaže osebno spretnost pri delu, se lahko za

hteva od kandidata, če treba, naj pred komisijo izvrši 
delovno poskušnjo. 

Ce je izdelal kandidat ves predmet, omenjen v. členu 
13., pred komisijo, takega posebnega dokaza spretnosti 
ni zahtevati. 

Člen 15. 
Pri teoretičnem izpitu mora dokazati kandidat v kar 

najsplošnejši obliki, da pozna kakovost in vrednost siro
vine, iz katere izdeluje predmet dotične rokodelske stro
ke in da pozna uporabo teh izdelkov. 

Prav tako mora kandidat dokazati, da je dovolj 
pismen in vešč računanju in risanju. Tak dokaz зе ne 
zahteva, če je dovršil kandidat z dobrim • uspehom stro
kovno nadaljevalno šolo. -

Člen 16. 
O opravljanju izpita- se sestavi zapisnik, v katerega 

se vpišejo najpotrebnejši podatki o poslovanju; izpraše-
valne komisije. V zapisnik se vpiše odločba o uspehu 
izpita, ki se sklepa z večino glasov. Ob porazdeljenih 

'. glasovih odloča predsednik komisije. Člani komisije, ki 
oddajo svoje ločeno mnenje, store to v zapisniku. Ocena 
kandidatova se glasi: >opravil< ali >ni opravik. Ocena 
se takoj po sklepu izpita priobči. Zapisnik podpišejo vsi 
člani komisije. _ . . 

i Vsi zapisniki izpraševalne komisije se vpisujejo v -
knjigo zapisnikov, ki jih hrani združba (okrožni odbor). 

Člen 17 
Kandidatu, ki opravi izpit, izda združba (okrožni 

odbor) pomočniško izpričevalo. Pomočniško izpričevalo 
obseza: 

1. kandidatovo rodbinsko in rojstno ime, kraj in leto 
rojstva; -

2. rodbinsko in rojstno Ime imetnika obrta, odnosno 
tvrdke, pri kateri se je učenec (vajenec) učil; 

3. učni čas in vrsto rokodelstva, ki se ga je uöil in 
za katerega je opravljal izpit; 

4. katero strokovno nadaljevalno šolo ali tečajr je 
med učnim Časom obiskoval; 

5., uspeh opravljenega izpita; 
6. datum izdaje izpričevala, podpis predsednika 

izpraševalne komisije, pečat in podpis uprave združbe 
(okrožnega odbora). 

Člen 18. 
Ce kandidat pri pomočniškem izpitu ne pokaže, za

dostnega uspeha, se mu pomočniško izpričevalo ne izda. 
V takem primeru mu izda združba (okrožni odbor) na 
zahtevo posebno potrdilo 6 pripombo, da je dovršil učni 
čas brez pomočniškega izpita. 

Tak kandidat sme po pretieku vsakih treh mesecev 
izpit ponavljati. 

Člen 19. . .. , : 

Ce izpraševalna komisija spozna, da kandidat pri 
izpitu ni dokazal potrebne izobrazbe po krivdi imetnika 
obrta, pri katerem se je učil, mora tak primer prija
viti pristójneniu občemu upravnemu oblastvu prve stop
nje zaradi kazenskega postopanja proti imetniku obrta 
£0 zakonu g obrtih (§§ З ^ Ј ^ » J ^ l A №n toäca 1̂ « 
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Člen 20. 
Za opravljanje pomočniških izpitov kandidatu ni 

treba plačati nikakršne izpitne takse. 
Pomočniška izpričevala se izdajajo ob stroških 

združbe (okrožnega odbora). Združba (okrožni odbor) 
izplačuje iz svojih sredstev za stroške in izgubo časa 
Članom izpraševalne komisije naslednje nagrade: pred
sedniku dinarjev, članom pa . . . . . dinarjev. Ce 
združba (okrožni odbor) nima zadostnih materialnih 
sredstev, sme pobrati ustrezni del teh stroškov od imet
nika obrta, čigar učenec (vajenec) izpit opravlja. 

• ,. Člen 21. 
Uprava združbe (okrožnega odbora), vodi točno evi

denco o opravljenih izpitih in o rezultatih doseženih 
uspehov. Te statistične podatke vroča vsakega pol leta 
občemu upravnemu oblastvu prve stopnje. Zbornica 
predloži te sumarne statistične podatke s svojimi opaz
kami vred banu v vednost. . ч 

Člen 22. 
Poslovanje izpraševalnih komisij nadzira ban. 
Ta pravila veljajo, ko jih ban odobri. 
V Beogradu, dne 31. marca 1932.; II. br. 8427/u. 

Minister za trgovino in industrijo 
= i ., dr. A. Kramer s. r. 

354. 

Navodilo 
za knjiženje in obračun bonov, ki jih 
izdaja Privilegirana izvozna družba 
po členu 3. pravilnika za izvrševanje 

zakona o prometu s pšenico.* 

1; Proizvodndki pšenice smejo plačati tekoči in dolgo-
vani državni neposredni davek z boni, ki jim jih. izda 
Privilegirana delniška družba za izvoz deželnih pri
delkov. 

2, Boni se smejo sprejemati samo za odplačilo onega 
,davka, ki je predpisan proizvodnom za leto 1932. in za 
.prejšnja leta. „ ' ' • ' . 

3. Za odplačilo davka se sprejemajo samo oni boni, 
t i so izdani po členu 3. pravilnika za izvrševanje za
kona o prometu s pšenico (>Službene novine« z dne 
6rin 7. aprila 1932.) in ki se glase na ime proizvodnika. 

' 4 . Boni se sprejemajo za odplačilo davkov v imen
skem znesku in samo za one davčne oblike, ki se pred
pisujejo sumarno v davčni glavni knjigi in razporedu 
vojnice. 

5; Na pravico, odplačevati davek z boni, nima vpliva, 
ali je izdan bon za pšenico, prejeto pred dnem 1. aprila 
1932. ali po tem dnevu. 

6. Za odplačilo davka prejeti boni se vpišejo v po
seben dnevnik, ki se v ta namen osnuje, in to po obrazcu, 
* « » , ^ • ' • . • . ' " " . . 

*- »Službene novine kraljevine Jugoslavije* z dne 
•28.. aprila 1923., š t 94/XLI/299 ! j- Pravilnik gL »Službeni 
,J- j * , аздјсар џ Mt. im*..-..' 

ki se vodi in je predpisan za plačilo davkov v gotovini. 
Ta dnevnik mora imeti, naziv: Dnevnik plačila davkov 
z. boni. Mimo ostalega se vpisujejo v dnevnik datum, 
serija in številka bona. Iz dnevnika se razknjiži davčni 
obvezanec v davčni glavni knjigi z rdečo tinto, na bon 
pa se pritisne štampiljka davčne uprave ter se zapiše 
redovna številka dnevnika in folio računa davčne glavne 
knjige. 

7. Ce se zbog rešitve davčnega spora pokaže v letu 
1932. po odplačilu davka z boni Privilegirane izvozne 
družbe preplačilo na račun davčnega obvezanca, se vra-
čuni preplačilo v odplačilo davka za naslednje leto. 
Potemtakem se preplačila, ki so nastala z odplačilom 
davkov z boni v 1. 1932., ne smejo vračati v gotovem 
denarju. 

8. Prejete bone, urejene po serijah in številkah, po
šljejo davčne uprave po pristojnih finančnih direkcijah 
kot gotov denar glavni državni blagajni, ta pa jih ob
računi s Privilegirano izvozno družbo. 

V Beogradu, den 20. aprila 1932.; K. br. 32.057. 

355. 

Na osnovi § 36. gradbenega zakona je g. minister 
za gradbe predpisal sledeče: .; 

norme 
za okroglo železo za armirani (ojačeni) 

beton.1 

Premer 
v 

m/m 
5 
6 
7 

8 
10 
12 
14 
IO; 
18 
20 
22 
25 
28 
32 
36 
40 

Prerez 
v 

cm8 

0-20 
0-28 
0-38 
0-50 
0-79 
1-13 
154 
2-01 
2-54 

3-14 
3-80 
4?91 
6-16 
8-04 

10-18 
12-57 

Teža 
za 

1 m v kg. 
.015 

0-22 
0-30 
0-39 
0-62 
0*89 
1-21 
1-58 

2-00 
2-47 
298 
3-85 
4-83 
631 
7-99 
9'86 

1 >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
18. aprila 1932., M. 85/XXXVII/250. - Gradbeni zakon 
Sk iSittiböüi iietc I t 207,47 ù lega 1931, 
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Material: Taljeno jeklo. 
Prostorhinska teža: 7-85 kg / dm8. 
Kakoyost: Za kakovost okroglega železa so mërodaj-

ni službeni predpisi za izvrševanje zgradb iz armiranega, 
(ojačenega) betona. 

Prehodne naredbe: Okroglo železo, ki bo na zalogi 
v skladiščih na dan, ko stopijo te norme v veljavo, še 
sme uporabljati samo še eno leto, t. j . do zaključno 
1. maja 1933. 

Veljavnost norm: Te norme stopajo v veljavo, ko 
se objavijo v »Službenih novihàh«, obvezno moč pa do
bijo z dnem 1. maja 1932. 
Iz ministrstva za gradbe, dne 23. marca 1932.г st. 6947.. 

34. kos. 

356. 

Razdelitev 
banovinske imovine glede na terito

rialne izpremembe banovin.* 
Minister za notranje posle je izdal sporazumno z mi

nistrom za finance pod III. br. 11.536 z dne 9. marca 1932. 
naslednjo odločbo: 

>Ker v zakonu o izpremembah in dopolnitvah v za
konu o nazivu in razdelitvi kraljevine na upravna ob
močja z dne 28. avgusta 1931. ni izrecno urejeno vpra
šanje o razdelitvi banovinske imovine po teritorialni 
izpremembi banovin po tem zakonu» na . osnovi § ,72. 
zakona o banski upravi in sporazumno z ministrom za 
finance 

odločam: 
. Razdelitev banske imovine po teritorialni izpremem

bi banovin po zakonu o izpremembah in dopolnitvah v 
zakonu o nazivu in razdelitvi kraljevine na upravna ob
močja z dne 28. avgusta 1931. je izvršiti skladno s pred
pisi uredbe III. br. 46.692 z dne 23. oktobra 1929. o 
ugotovitvi imovine, načinu uprave^ in budgetiranju- bano
vin in o likvidaciji imovinskih razmerij dosedanjih sre-
skih in oblastnih samouprav. (»Službene novine« štev. 
250/CII z dne 25. oktobra 1929.)«** -

Iz pisarne upravnega oddelka pri ministrstvu za 
notranje posle v Beogradu, dne 31. marca 1932., III. 
br. 15.454. 

Banove uredbe. 

857. 

Popravek. 
V zakonu o pomorekih trgovinskih akadelhijah, oo-

javljenem v »Službenem listu« z dne • 27. aprila t. 1. 
št. 336/33, se mora glasiti v § 13. prva vrsta tretjega 
odstavka pravilno: 

»Direktorji pomorskih trgovinskih akademij sestav-.'« 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
16. aprila 1932., št. 88/XXXVHI/263. 

** >Uradni list« št. 447/112 iz L 1929. » . . 

, 358. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letuì932. 
II. No, 3761/2.. 

Objava. 
Občina Begunje, v srezu Logatec, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine:.•• ' 

• a) od 100 1 vina Din 100—, 
b).od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din 50*—, " 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 26. apriia 1932. 
II. No. 30355/1. -,•••• 

Objava. 
Občina.Sv. Peter pod. Sv. gorami, v srezu Smarskem, 

bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« 
v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din lOOv—. 
b) od 100 1 piva Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din. 5*—, 
č) od 100 kg izvlečkov^, esenc in eteričnih olj z 

alkoholom Din 800-—. 
Kraljevska banska uprava, ђгахвке banovine Г Ljubljani, 

dne 21.'aprila. 1932. 
II. No. 29211/8. ' i;'-' 

., Objava. •- " -v-'.:.•• 
Občina :§v. Peter na Medvedjem selu, v örezu šmar-

skem, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službene« / 
listu« v letu 1932. naslednje občinsketrošarine: . 

a) od 100 1 vina Din 1 0 0 ^ , : 
" b) : od . 100 1 vinskega, mošta Din 100;—, : ;-

c) od 100 1 piva Din 100'—, , 
j č) od bi stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5'—. r, 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 21. aprila 1932. 
II. No: 144/1. . , ' •• 

Objava. 
Občina Terbegovci,. v srezu Ljutomer, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem ,listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din ÌO'O—l" 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din'75—, 
č) od hI stopnje ' alkohola špirija, žganja,. likerja, 

ruma in konjaka Din 6—. . ' 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine V Ljubljani, 

dne 25. aprila 1932. :•'; 

Izdaja kraljevska banska uprava Draveke Banovine; njen predstavnik In urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Steka fo salaSÄi Цвкав» >Msflffitt S ШМ&к № EWteiaxnik; gtmar. Ш<№>1 * Izubijani. 



'9$*Ђ 

Poštnina plačana v gotovi*!.' 

K R A L J E V I N A J U G O $ LAVI JA ; J u b ^ . 

ZBENI 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKA BANOVINE 

35. kos; V LJUBLJANI, dne 4. maja 1932. Letnik Ш. 
V S E B I N A : 

•« 

%9. Uredba o določitvi vrednosti stanovanj civilnih državnih 
uslužbencev. 

360. Odločba, в katero se določa povprečna taksa za mline za 
meseca" maj in junij. '•."•' '••''• v 361. Pravilnik o delu pomožnega osebja v socialni in zdrav
stveni službi. . 

362. Navodilo . za izvršitev § 14,:• zakona - o iapremembah in 

dopolnitvah zakona o'neposrednih'davkih; 
363. Izpremembe • in dopolnitve v • pravilniku - b ,'t'oČaririski 

pravici. 
364. Popravek v finančnem zakonu za leto 1932./1933« 
365. Popravek v zakonu o ob rtih. ' 
36U. 'ОЏја̂ е' " banske " uprave ог pobiranju občinskih trošarin t 
;,. letu,1932. ; . : .-..'. ;'..-.'.•••..•'"•.• 

Uredbe osrednje vlade. 

Na osnovi točke a) § 29. zakona o uradnikih mi je 
čast, predložiti inmistrsk'emu «vetrf • v <>dôbai&v -uredbo o 
določitvi vrednosti stanovanj ' civilnih državnih uslužben
cev, ki se-glasi: ; . - ;. ..'•'.'••'', 

uredba 
o določitvi ̂ edno^Äiiovaiii eivilnÜi 

diržavnih mptàheneev.* 

Državnemu MuzbencUjtó'ima od države ali samo
upravnega telesa stanovanje; se odteguje vrednost sta
novanja od skupnih mesečhiin prejemkov po odredbah te 
uredbe. To ne velja za državne uslužbence, ki imajo v 
inozemstvu stainovanjè v naravi, kakor tudi he za one 
uslužbence, ki' imajo po posebnih zakonih pravico do 
brezplačnega stanovanja od'države ali samoupravnih 
t e l e s . •• ..-.•;: • ]'••-'• :•: " ' ; : - - - . 

']'/"'. ":[ "'.' •'V'-.oteli-Ž.''•.',,:.-' • • _;;..:' ' .- . . ' 

'Za državne uslužbence s£ smatrajo -tudi osebe, ki se 
jemljejo1 po- odredteah,X. poglavja zakona o ;uradnikih ha 
delo v državni,službi. _ ' "''' ''.' ' 

•"'; Ölen 3 / ' '";'"." ' : ' : : ' ' ' ' 

Vrednost stanovanja ^najemnina) tìe določa pò kra
jevnem « k a ^ j ^ e m » а ш ^ и in po kategoriji stanovanja 
«a veaikdTieoibno enoto: po tej-ie lestvici:^; f :' 

• * >aiužbehe novine • tóaljévine^JjijMslavijelc -z dne 
27. a p ^ i o 2 7 . ž Š t , 9 7 ^ U ^ № / v l ^ : . ; ; ^ ^ Ч - ' ^ ; 

Mesečna najemnina v dinarjih ; 

Po krajevnem 
draginjskem 
• razredu 

n. 
in. 

od sobne .enote v kategoriji 

,:•• , Ï--

Ì20'— 
100 — 
«0-—; 

H-

100'— 
8Ô-— 

Џ. , 

'70-—' ' 
: 5 0 - — ' . ' : • • • 

.,. '•"•• , 'СЈегГУ 
v ,- '%&шја,. Ì ^ s é ] ^ ; e o ^ a ^ < 4 ^ ^ Ì » ' j ^ n a ^ r a i n ; b a 
%,st'?tà° v s a k a ^ ^ 
rej za dve "sobni" enoti'" ih se m € ^ > / i ^ t e ^ \ ' | j ï a c ^ v ^ 
dočim se ostali prostori stanovanja ne jemijejo.v'poltév 
niti.se yanje kaj pobira., . 

6îen"5.r 

;"'/ 'Stanovanja se dele'v tri ka»ôgofijo,'iri:sî'cer:: 
V ' prvo ' kategorijo' ' sp^dajd; ; stanovanja ' v роаЈорјЉ, 

zgrajenih solidno s popotnim udobjem (za popolno uabiije. 
velja'2а^1вј. parket, kopalnica itd.).. ' 

V drugo kategorijo spadajo stanovanja, ki so v so
lidno zgrajenih; poslopjih,; brez. popolnega udobja. 

V tretjo" kategorijo spadajo stanovanja, ki so v sla-
beje: zgrajenih, stavbah (predalčne :zgradbe, zgradbe z 
ilaetimi,stenami,: zgradbe:iz, nežgane opeke? s spletenimi 
zapaženimi stenami itd.) kakor tudiv;barakah, •./ .;••..../ 

.>,: Služitelje^i, ,ki vrše dolžnost čuvajev pri zgradbah, 
ključarjev,, jetnicarjev, nočnih čuvajev» vrtnarjev in 
ostalih., delavcev, šoferjev» ,kočijažev, vratarjev,-mehani
kov,' strojnikov in' kuTjačev pri centralni kurjavi, nad
zornikov državnih cest in cestarjev in temu pod., se zni
žuje vrednost stanovanja, določena po tej Uredbi, za 60%, 

Člen 7. 
Ce stanuje več uslužbencev v eni sobi (skupna sta* 

novanja-kasarne), plačujejo vrednost stanovanja vsi ueluž-
bènoi skupaj. . 
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Clen 8. 
•r .' 'Prostome stanovanja in vrednost stanovanja odreja 

I '"' *•' z "odločbo po odredbah le uredbe neposredni stareStoa 
urada, pri katerem je državni uslužbenec postavljen. 

Clen 9. 
/Zoper odločbo neposrednega starešine, s katero se 

določajo prostori stanovanja in vrednost stanovanja, je 
dopustna pritožba na ministrstvo za finance v 16 dneh 
od dne priobČitve odločba Pritožba se vloži pri nepo
srednem starešini, ki predhodno ugotovi njeno pravo
časnost, pa jo nato z odločbo vred vroči pristojni finančni 
direkciji, ki jo predloži obenem s svojim poročilom in, 
predlogom ministrstvu za finance, da izda končno od
ločbo po pritožbi 

člen 10. 
Pritožba ne zadržuje izvršitve odločbe o določitvi 

prostorov stanovanja in vrednosti stanovanja, 

Clen 11. , 
S stanovanjem je treba razumeti samo prostore za 

stanovanje (sobe, sprednje sobe, kuhinje, kopalnice, po-
selske sobe, stranišča itd.), ne pa tudi vodo, kurjavo, 
razsvetljavo, stopnišča, stranišča itd. in druge pjitikline, 
ki se morajo posebej plačevati. 

Clen 12. 
Uslužbencem razredne loterije, poštne hranilnice, 

državne hipotekarne banke in uprave državnih mono
polov se odteguje vrednost stanovanja, predpisana s to 
uredbo, tudi če stanujejo v poslopjih, sezidanib nalašč za 
njih stanovanja. 

Clen 13. 
Za. civilne uradnike in Ostale uslužbence v službi 

pri vojski in mornarici veljajo predpisi o stanovanju v 
vojaško-državnih zgradbah in v опШ4 ki_ so vzete y na
jem za vojaške potrebe. ' ~ 

Clen 14. V 
Ta uredba dobi obvezno m*oč 1. dne meseca, ^ki 

nastopi za mesecem, v katerem se razglasi v >Službenih 
novinahc 

V Beogradu, dne 22. aprila 1932/, št. 12.141. 
Minister za finance 

dr. Mil. R. Dorfievié s. r. 

Ministrski svet je usvojil v svoji seji z dne 21. aprila 
1932. predlog ministra za finance in odobril, da se po
vsem po nJem postopa. • ' 

' '. \ l . Predsednik 
' ' " ministrskega sveta in 

•''•' ininister za.zunanje posle 
dr. V. Marinkorlé s. r. 

^Podpisi ostalih ministrov.) 

• H f f 

< 360. 

Odločba 
ministra za trgovino in industrijo, s 
katero se določa povprečna taksa za 

mline za meseca maj in junij.* 
Po odredbah § 4. zfckona o prometu s pšenico, z dne 

81. marca t. 1. in člena 8. pravilnika' za izvrševanje zako
na o prometu s pšenico z dne 6. aprila t. 1. določam spo
razumno z ministrom za, finance in ministrom za polje
delstvo za meseca maj-in junij naslednjo povprečno takso 
za mline, ki meljejo žita: 

Tehnična storil- Mesečna 
Kategorija nost v kg povprečna taksa 

v Din 
I 

v II 
III 

/ iv 
'• v 

VI 
Vil 

VIII 
IX 

• • • • ' ; X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 

XVIII 
XIX 
XX 

XXI 
Ххп 

XXXIII 
XXIV 
XXV 

XXVI 
XXVII 

XXVIII 
XXIX 
XXX 

XXXI 
XXXII 

чХХХШ 
XXXIV 

do 
99 

99 

99 

99 

99 • 

99 

99 

„ 
' > » • 

99 

99 

9> 

99 

9, 

99 

99 

- 9» 

99 

99'. 

„ 
99 

99 

' • ' ) • ' ' » 

99 

99 

99 

99 

»9 

' 99 

» 
:» 

»9 

' »9 

1.000, 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 . -

^1.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 , 

100.000 
Prednjo povprečnino morajo 

redbah člena 8. 
metu s pšenico, 
drugo polovico . 

700— 
1.400— 
2.200— 
3.000— 
4.Ò00— 
5.000—' 
6.000— 
7.000— 
8.500— 

10.000—> 
10.800— 
11.600-r 
12.400— 
13.200— 
14.000— 
14.800— 
15.600— 
16.400—.. 
17.200— 
18.000— 
19.000— 
20.000— 
21.000— 

.22 .000— 
23.000— 
28.000— 
31.000— 
34.000— 

, 36.000— 
88.000— 
46.000— 
52.000— 
61.000— 

,76.000— 
plačati mlini po obV 

pravilnika za izvrševanje zakona o pro-
in sicer prvo polovico 1. dne v mesecu, 
за do 16. dne vsakega meseca po čekov-

nih položnicah poštne hranilnice 
izvozne družbe št. "56.028. ' 

V Beogradu 

na račun Privilegirane 

i, dne 25. aprila 1932. 

Juraj Demetrovié s. r. Namestnik ministra 
. Minister za poljedelstvo za trgovino in industrijo, 

Minister га finance minister za poljedelstvo 
dr. Mil. R. Dordevié s. r. . Juraj Demetrovié s. Г; : 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije* z dne. 

m 
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361. 

Na oenovi § 48. zakona o strokovnih Solah za pomož
no osebje v socialni in zdravstveni službi predpisu
jem ta-le 

pravilnik 
o delu pomožnega osebja v socialni in 

zdravstveni službi.* '•/-
Obče odredbe. 

Členi. 
Med pomožno osebje v socialni in zdravstveni službi 

se štejejo: sestre pomočnice, babice, zdravstveni pomoč
niki (laboranti, desintektorji, živilski nadzorniki in pod.), 
nadalje bolničarji in bolničarke. 

Člen 2. 

V javno ali privatno službo se sme sprejemati to 
osébje samó, če ima kvalifikacije, predpisane z zakonom 
o strokovnih Šolah za pomožno osebje v socialni in zdrav
stveni službi. 

Člen 3. 
V privatni službi zunaj zavodov ali naprav se lahko 

samostojno zaposlujejo samo sestre pomočnice in babice; 
ostalo osebje pa more opravljati svojo službo samó v jav
nih in zasebnih napravah, osnovanih po zakonskih pred
pisih, in ob vodstvu dotičnoga strokovnjaka ali v ordina
ciji v ambulantah, napravah, laboratorijih privatnih 
zdravnikov ali./strokovnjakov.kot pomožno osebje. .. 

Člen 4: ' '. 
Uprave šol pošiljajo ob koncu šolskega leta sezna-

mek vseh absolviranih kandidatov za pomožno osebje 
kraljevskim banskim upravam, ministrstvu za socialno 
politiko in narodno zdravje, odnosno upravi mesta Beo
grada, da se vpišejo v register. -

Člen б,ч-
Register mora biti razdeljen po strokah pomožnega 

osebja. V register se vpisujejo vse izpremebbe 'In do
volitve, izdane osebju za delo. 

člen 0. 
. Vse pomožno osebje mora javiti po dovršeni šoli 

svojo kvalifikaoijo pristojnemu banu,, odnosno upravi 
mosta Beograda, na Čigar področju Živi; po tej prijavi 
izdaja ban, odnosno uprava mesta Beograda dovolitev 
za strokovno delo po odredbah tega pravilnika. 

•".'• Č l e n 7. ."_ 

Na osnovi te dovolitve za delo po členu 6., ki velja 
*a vso kraljevino, lahko prosi kandidat zaposlitve v jav
nih ali privatnih napravah. ; 

člen 8. 
Vsaka .naprava,, organizacija, zdravnik, ali strokov-

n lik mora v mesecu dni, ko sprejme tako osebje v 
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

**• aprila 1932., St 7в/ХХШ/219, ^ Zakon gL >Siuž-
beni 1Џ< St, 82/13 % tetö 1£©1, 

službo, obvestiti pristojno bansko upravo in ji poslati 
•te-le podatke: ime in priimek, rojstno leto, zakonski stan, 
šolsko kvalifikacijo, kje, kdaj in katero šolo je dovršil, 
številko izpričevala, banovino in številko dovolila, kje je 
bil prej v službi. Te prijave se vrše po posebnem obraz
cu, ki j»a predpiše ministrstvo za socialno politiko in 
narodno zdravje in ga je izpolniti v treh izvodih, od 
katerih ostane eden poslodavcu, druga dva pa se pošljeta 
banski upravi, in od teh pošlje banska uprava enega 
ministrstvu za socialno politiko in narodno zdravje. . .;', 

člen 9. 

Najkesneje 15 dni po odpovedi službe, nadalje pb 
premestitvah, ostavki in temu pod. morajo naprave iz 
člena 8. uslužbenca odjaviti pri banski. upravi s pred-
pieno odjavnico.itudi v treh izvodih kakor v predhodnem 
členu. 

Člen 10. 

Osebje iz člena 4. v privatni službi mora imeti, če 
jo opravlja samostojno, za tako delo posebno dovolitev 
kraljevske banske uprave, odnosno uprave mesta Beo
grada in mora javljati vse izpremembe po odredbah 
členov 8. in 9. • - ' ' 

Člen 11. 

Pomožno osebje iz člena 1., ki je dovršilo ustrezno 
šolo v inozemstvu, mora opraviti pri eni naših šol aH 
v zavodih, kjer te šole obstoje, teoretični in praktični 
izpit iz vseh predmetov, ki se zahtevajo ea pomožno 
osebje v socialni in zdravstveni službi po zakonu o Strö*~ 
kovnih šolah. * 

Člen 12. 
r t . 

Če je trajala šola v inozemstvu manj časa nego je 
to predpisano z zakonom za naše šole, mora dopolniti 
osebje (kandidat) časovno razliko ob svojem strošku s 
tem, da se vpiše v katero naših šol, ali da dela v zavo
dih, ki imajo pravico, otvar jati šole. 

• -Člen.13. ( • 

^ Osebje s Solo, dovršeno v inozemstvu, mora znati 
državni jezik in biti podanik kraljevine Jugoslavije. Ino
zemski podaniki nimajo pravice, biti zaposleni niti v 
javnih niti v privatnih sanitetnih napravah. 

Člen 14. 

Strokovno pomožno osebje sme ustanavljati svoja 
str

y°,f,
ovna društva, da skrbe za napredovanje stroke ia 

zaščito stanovskih interesov. 
-a *- Z a , e n? s t r ? k o s m e biti samo eno društvo za vso 
državo, Jahkose p a deli na sekcije po banovinah. 

Vsako strokovno društvo mora dobiti dovoljenje ki 
ga zahtevajo zakonski'predpiei. Ko dobi to dovolitev! se 
mora pri aviti ministrstvu za socialno politiko in narod-
, no zdravje, da se registrira. 

f člen 15. 
Strokovna druStva imajo pravico, voditi registre in 

н ^ А Л ^ S V
x
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Delo osebja 

Člen 16. '. 
' Osebje v državnih, banovinskih in občinskih napra
vah se mora v vsem delovanju in vedenju pokoravati 
zakonskim predpisom 'in hišnemu redu teh naprav. 
Dolžno je izpolnjevati vse naredbe strokovnih starešin, 
«e sme se pa uporabljati za upravne dolžnosti, razen 
kolikor je'strokovno delo samo zvezano z upravo, kakr
šne so: delo glavne sestre in osebja, ki urejuje in zDira 
podatke o delovanju, sestavlja poročila in pod, 

Člen 17. * 
Osebje mora voditi o bolnikih in varovancih v pri

vatni oskrbi vpisnik z razpredelki: zaporedna številka, 
ime in priimek bolnika in njegovih roditeljev, odnosno 
varuha, naslov, kdaj se je nega bolnika: prevzela, kateri 
zdravnik ga zdravi,, zdravniška- diagnoza, izid bolezni, 
pripomba. Če je osebje na delu v napravah, predloži 
vsak dan poročilo pristojnemu zdravniku, osebje iz člena 
3...pa,mora voditi .delovni dnevnik za.Çse, posje in. poši
ljati' pO njem vsake tri'mesece poročilo o delu pristoj
nemu sreskemu zdravniku, pöd čigar neposrednim nad
zorstvom stoji. . / • • • ' . • • 

Člen 18. . v_ t : 
; Za osebje, ki dela privatno, predpiše ban po pred

logu sekcije združbe (če je taka združba) in po zasliša
nju banskega sanitetnega sveta takse, po katerih se 
osebje plačuje; 

: / Člen 19. •"..'. 
i Osebje mora najvestne je ' vzdrževati osebno čistočo. 

Pbleka -mora biti predpisna. Sestre pomočnice morajo' 
imeti pri delu predpisno uniformo. 

Člen 20. 
Pomožno sanitetno osebje ne eine zdravil ЏШ pri-, 

peročati niti dajati, ražen .tistih, ki jib je zdravnik pri-; 
poročil. , . . . . ; 

Cien-21. 
•'' Osebje se je dolžno neglede-na nagrado .vsakomur 

in-vsak Čas odzvati, da poda prvo pomoč. Ob elemen
tarnih nezgodah ali vojni se sme tudi osebje iz člena 3. 
na poziv dati-ministrstvu za socialno politiko in narodno 
zdrayjè na razpolago. 

V "' \ • r " Člen.22. '.• '• . '.•;."• 
Prav tako ima, če ве pojavi epidemija, prvostopno 

oblastvo obče uprave po predlogu sanitetnega referenta 
— za daljši čas pa je poirébna odobritev dotične banske 
uprav© -^ pravico^ uporabljati tudi osebje, po členu 3. 
ža'strežbb bolnikov v službi'za oskrbovanje kužnih bbl-
nikov tudi zunaj stanovališča. Ta služba zunaj stanovali-: 
šča sme trajati največ e n mesec dni. 

To osebje dela po navodilih pristojnega zdravnika 
za ;nagrado, ki jo ima tako osebje y državni službi; ima 
pa'tudi pravico do, povračila potnih stroškov in dnevnic 
po, uredbi o, povračilu ; stroškov od oblastva, ki ga je 
odredilo v službo, in v višini dnevnice, ki_jo_ prejema 
tako osebje v državni službi.. 

člen 23. ' 
č e v fesi službi untre al» se onesposobi, ïma io 

osebje vaé pravice; državnih изјигћедевх Ш iptß» „ Л 

Člen 24. 
Občinska oblastva so upravičena, uporabljati osebje 

iz člena 3. za strežbo občinskih revežev, če imajo za to 
denarnih sredstev. Za te posle morajo 'Občine plačevati 
osebju njih nagrade po taksi. 

. Člen 25. 
Osebje v javni in privatni službi" Je dolžno, čuvati 

tajnosti svojih bolnikov', Samo če gre za'kazniva dejanja 
ali postopanja, mora obvestiti pristojno oblastvo. Svojo 
dolžnost mora opravljati vselej točno, vestno iu pravilno. 

•. Člen 26. 
• Osebju v privatni službi je: prepovedano, na svojem 

stanovanju bolnike sprejemati in jih pregledovati. 

Posebne odredbe. / 

člen 27. 

Osebje v državni bolniški službi se mora pokoravati 
odredbam pravilnika o organizaciji, notranjem delu in 
vzdrževanju službe v državniki bolnicah,* po banovinskih 
predpisih pa v banovinskih bolnicah. 

' / • ' ' ' Člen 28. 
Strežba in.opazovanje bolnikov v privatni praksi se: 

mora izvajati točno po navodilih o strežbi • bolnikov v 
bolnicah in po od^reJ;bah in pravilniku hišn екв reda. ' 

., Člen 29. 
Osebje, ki streže bolnike, mora imeti: 1. dva bela 

ogrinjača, čista in neuporabljena po poslednjem pranju; 
2. dve čisti brisači; 3. pol kg čiste vate; 4. trimejtre' 
čiste, gazovine; 5*. 100 (sto) g jodove tinkture; 6. 200 
(dve sto) g čistega alkohola; 7. kos mila 'za roke; 
8. maksimalni termometer; 9- škarje in pönikljano pilo 
za nohte; 10. Ščetko za roke; 11. 100 (sto) g lizola; 12. en 
irigator s potrebnimi nastavki; 13. eno ledvičasto mede
nico; 14. 10 (deset) suhlimatovih pasti! po 1 gv 15. 2 
(dva) mehka katetra za puščanje seča; 16. platnene čev
lje; 17 sterilne posode za odvzemanje kužnega materiala 
iz grla, izmečkov in stolice; 18. torbo za spravljanje tega 
pribora. Torba mora biti predpisna. 

Vse te stvari morajo biti čiste in v pravilnem stanju. 
Razen tega mora imeti osebje zakon o zatiranju na

lezljivih bolezni in vse pravilnike, navodila : o strežbi 
bolnikov, za desihfekcijö, prvo pomoč in druge priročne 
k n j i g e . ••• ;'• • '; "•' '"• : : ; : ' ' ••'•' 

člen 30. - '•-.-•' 
Pri strežbi bolnikov se inora osebje kar najvestneje 

držati predpisov b sprotni desinfekciji. 
' če so zaposleni pri; kužnih bolnikih, hé šinejo' oditi 
iz bolniške sobe, preden, niso izvršili na sebides infet 
cije po navodilih za sprotno desinfekcijo. ' 

' Clen'31. 
Pri strežbi Kužnih bòlnikòy Je osebje "dolzao.ïoSno, 

e«r držati vseh odredb, predpisanih z zakonom in s prf- ''. 
vilniki za zatikanje nalezljivih bolezni. .••.-.• , : ; ' 



35. kos. 

• • i Č l e n 3 2 . 

Osebje, ki streže kužnega bolnika, ne sme hkratu 
štreči nikogar, razen bolnikov z isto boleznijo. 

Člen 33. 
Vselej, òé se oolezen poslabša, če pi/stane nevarna 

ali se pripetijo nepravilnosti, mora to osebje obvestiti 
zdravnika ali opozoriti domače, da oni to: čimprej store. 

Če bolnik umre, obvesti osebje takoj pristojnega 
zdravnika ali mrliškega oglednika in zdravnika, ki je 
bolnika zdravil. 
,..л. Člen 34. '• 

Osebje v privatni službi je za delo pri .bolnikih 
podrejeno zdravniku, ki ga zdravi. Ta vpisuje v sestrin
sko knjižico oceno in pripombo. 

; •; Člen 35. 
. Za delo babic veljajo odredbe in navodila za babi-

ško šolo. 
". •< \ s '- Č l e n 3 6 . " • • • , • • ' ' • 

« .-V. ; Zdravstveni pomočniki smejo opravljati svojo službo, 
samo pri javnih in privatnih napravah in zavodih in 
po navodilih pristojnega strokovnjaka, držeč se pri tem 
predpisov zakonov, uredb in pravilnikov. Smejo se upo
rabiti po navodilih pristojnega strokovnjaka za odvzema
nje vzorcev, in zbiranje materiala, za zbiranje epidemic-, 
loških podatkov in nadzorstvo nad obratovalnicami 
in trgi. 

Člen 37. . : 
.;. /Dolžnosti sester pomočnic, Ki so zaposlene pri pre

ventivni medicini, so: higienska propaganda (predava
nja, obiski/po hišah, sestanki), proučevanje prehrane 
skupin, s katerimi dela in individualno proučevanje v; 
hiši o pravilnem sestavljanju in uporabljanju domačih 
pridelkov (sodelovanje z gospodinjskimi šolami, zlasti 
na deželi), dajanje nasvetov porodnicam, da jih sezna
nijo à. porodno higieno in. oskrbo otroka, nadzorstvo nad 
prehrano in nego otrok, individualno proučevanje v hiši 
s praktičnimi razkazovanji, odvzemanje in pošiljanje' 
vode kakor tudi drugega materiala v higienski in bak
teriološki pregled. , ': ; .'••••> 

. Končne odredbe ih kazni. 

Člen 38. ' 

Mesec dni po tem,, ko stopi Л& pravilnik v veljavo, 
morajo, poslati uprave vseh šol za strokovno osebje 
eeznamke vseh doslej absolviranih učencev in učenk po 
KUin'u 4. tega pravilnika.; • 

•: ••••-' •••; č l e n 3 9 . " *•• '•'• •• • , 

Vse osebje, ki je sedaj v .službi po členu 3., se mora 
Javiti v mesecu dni, ko stopi ta pravilnik v veljavo, po , 
členu 8; pravilnika. Isto in v istem roku so dolžne storiti 
za.svoje osebje naprave^ organizacijam zdravniki po 
Č l e n u 8 . •••''•, 

' v 1 . Člen 40. '•;; 

f , Pomožno. osebjev javni službi ""odgovarja za "svoje 
delo po veljavnih.zakonih!in..predpisih...pristojnih orga
nov. Osebje v privatni službi odgovarja prvostopnemu 
Ufirâyjaeaui(pJiJâstïUii: ~.. 
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Člen 41. 
Vse denarne kazni, izrečene zaradi prekrvitve dolž

nosti in dela po pravilniku, gredo v korist sanitetnega 
sklada. " " 

Člen 42. 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se razglasi v >Služ-

benih novinah«. . ' 
V Beogradu,, dne 20. januarja 1932.; S. br. 20.699/31. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 

Ivan Puçgl^ s. r. / 

362. 

Navodilo 
— • • » 

za izvršitev § 14. zakona o izpremem 
bah in dopolnitvah zakona o neposred

nih davkih.* ..' '" 

,v . , Člen 1. * 4 

Davčni odpisi po § 14. zakona o izpremeffibah in 
dopolnitvah zakona o neposrednih davkih z dne 3Ì. mar
ca 1932. se izvrše na osnovi odločbe ministrstva za finan
ce in finančnih direkcij, izdanih ob pogojih, iz teca na
vodila. ••»..-

Člen 2V 

'•["'• »avgffè-blrve-iatiftie je opozoriti-na rok in -ritóin vlaga
nja prošenj za odpis davka z oglasi' in na druge običaj
ne načine. Dèset dui pred pretekom roka za vlaganje 
prošenj je opozoriti grajänstvo na dan, do katerega se 
smejo prošnje vlagati. 

Člen 3. 
Prošnje se vlagajo individualno in se izročajo prT 

i LPŽf -£e ^ e n a stanovališču davčna uprava, se mora' 
Ivloziti prošnja pri tej. Oseba, ki ima dolg na področju več . 
uprav, mora vložiti pri vsaki upravi, posebno prošnjo. 

Člen 4. 

Prošnja mora öbsezati podatke o celotni imovini 
davčnega obvezanca in izjavo, da druge premične in ne
premične . imovine, nima. Pri dokazih, ki jih izbere in 
priloži prošnji prosilec po svoji izprevidnosti, mora biti 
tudi zemljiškoknjižni izpisek, dalje potrdilo občina nn 
"fa d n e m o b r a z , e u - C e n e stanuje prosilec v občini pred
pisa mora priložiti prošnji .potrdilo občine stanovališča 
m občine, v kateri mu je davek predpisan! ! ~~ 

• \ :';.-. Člen 5. ' " ' . ' ' • 

Vsake^jlÖ^dne v mesecu pošlje občina davčni upra-' 
vi po posebnem spisku pse prošnje, %\ so se do teea dne 
pri njej vložile. Po_vsaki poedini orpšnji mr,™ «ллм 
o b J ^ 8 7 ^ P 2 ^ Ä , ^ n j e .o/j>M«fflgev5mTmôvJh. 
f f S S ^ u l n р Г а Ж ш z m°2nosti. Občine, ki pobirajo 
in ^ifljo ntspbsmws-skvm,~ssmri€8&vm rProšnji 

* .»Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
r ° ; • a ? / « « 1 i ? 2 - i Š t 9 1 ^ / 2 8 3 . - Zakon gL >Službeni 

tS-.i) 
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tia posebni poli in po letih podrobno izkazali predpis in 
vplačila prosilčeva, pričenši od leta, ko je nastal zaosta
nek, pà do vštetega leta 1931. Če je nastal zaostanek pjed 
letom 1920., treba je izkazati stanje od tega leta dalje. 
To morajo storiti tudi one občine, ki sedaj ne knjižijo 
več, ali so knjige za prejšnja leta iz kateregakoli razloga 
še pri njih. 

Člen 6. 

Prošnje, prejete od občin, preizkusi s podatki vred 
uprava do dne 15. naslednjega meseca in sestavi po 
vsaki poedini prošnji referat s predlogom. Prošnje, spre
jete pri davčni upravi, pregleda za to odrejeni poroče
valec in sestavi prav tako kakor p prošnjah, prejetih od 
občine, referat s predlogom. Če knjiži davke neposredno 
davčna uprava, sestavi uprava k vsaki poedini prošnji 
izpisek iz davčnih glavnih knjig, specificiran po letih, 
kakor je. to odrejeno v predhodnem členu. Dokler se 
p o d a j i zbirajo, se izvirne prošnje ne smejo pošiljati 
iz urada. ' . 
y '•'"'̂ ; . Člen 7. / ' , 

- ' Po predhodnem členu obravnavane prošnje predloži 
davčna uprava posebnemu odboru petih oseb. Odbor 
sestavljajo šef davčne_upraye.,ki>t..predsednik, tri osebe 
iz grajânstva, KiJjh^redlagaobčinsfo odbor, in poroče-
vaier^urađhik-'davčne иптд,, i ~ 

Člen 8. 

Odbor ee sestaja vsak mesec na predsednikov poziv. 
O odborskih sejah se obveščajo prosilci z objavo, ki se 

• nabije na občinski hiši. Sejam sme prosilec prisostvovati 
osebno ali* se dati zastopati po pooblaščenem zastopniku. 
Odbor sme pozivati prosilce na sejo tudi z individual
nimi pozivi, če smatra to za potrebno. Objave o odbor
skih sejah se morajo'nabiti na občinski hiši vsaj dva dni 
pred sejo. 

Člen 9. 

Člani, ki jih odredi občinski odbor, prisostvujejo 
Sejam samo, dokler traja razprava-o prošnjah prosilcev 
iz dotične občine. Odborova pristojnost se ocenja po kraju 
predpiea. Prošnje se smejo vzeti v-končno rešitev tudi, 
če odborskim sejam člani, izbrani po občinskem odboru, 
niso prisostvovali. 

Člen 10. 

O sejah se vodi zapisnik in se vpisujejo vanj glavne 
izjave prosilcev in mnenje odborskih Članov. Člani odbora 
smejo oddajati tudi svoja ločena mnenja, ki se morajo 
vpisati v zapisnik. 

Člen 11. ^ 

_Ko dokonča delo z odborom, pošlje.uprava prošnje 
onih dolžnikov, katerih zaostanki ne znašajo več ko 
10.000-— dinarjev, finančni direkciji v končno rešitev. 

Finančna direkcija odloča o vloženih prošnjah kole--
gialno v eni ali dveh komisijah. Komisija je sestavljena 
iz predsednika- finančnega direktorja, dveh Članov: šefa 
odä'eka za neposredne davke in referenta. Če se rešuje 
v dveh komisijah, predseduje drugi komisiji pomočnik 
finančnega direktorja; en član je namestnik šefa odseka 
za neposredne davke, drugi član pa kakor ga. odredi sam. 
predsednik. 

, Člen 12, 
• Finančna direkcija, odnosno poročevalec, kateremu 

so dani predmeti y delo, ugotovi po prejetih prošnjah, 

odborskih mnenjih in morebitnih poročilih davčnih uprav, 
preden predloži prošnje v kolegialno reševanje, z re
feratom: 

_ 1. kolikšni so zaostanki pri davkih vseh oblik na 
koricu leta 1928.; 

2. koliko je plačal prosilec neposrednih davkov od 
dne 1. januarja 1929., pa do konca leta 1931.; 

8. koliko je plačanega v bonih in kronskih prizna-
nicah po zakonu o jemanju iz obteka in uporabi 26%-nih 
kronskih priznanic in potrdil po členu 10. zakona o 
vojni škodi; 

4. kolikšen je predpis neposrednih davkov, ločeno 
za leta 1929., 1930. in 1931.; 

5. koliko znašajo predpisi in odpisi, ločeno po od
ločbah, knjiženih v letih 1929., 1930. in 1931.; 

6. vsota davčnega zaostanka, ki se ob zakonskih.-
pogojih lahko odpiše. 

Člen 13. 

Pri oceni, ali obstoji in kolikšen je davčni zaostanek 
ob koncu leta 192&, je odločilno stanje davčnih glavnih 
knjig na dan 31. decembra 1928. Zaostanek, ki se pokaže; 
po knjigah na ta dan, se mora znižati s preplačili v bonih 
vojne škode po členu 10. zakona o vojni škodi in v kron
skih priznanicah, dalje z odplačili v gotovini, Izvršenimi 
od dne 1. januarja 1929. pa do konca leta 1981., kolikor 
presezajo ta odplačila redni predpis za leta 1929,, 19301 
in 1931. Odpisi, izvršeni od dne 1. januarja 1929. do 
31. decembra 1Ш. v korist predpisov prejšnjih let, 
vplivajo na višino zaostanka in ga zmanjšajo za iznos 
izvršenega odpisa. Prirastki v breme predpisa prejšnjih 
let, knjiženi od dne 1. januarja 1929. pa do dne 81. de
cembra 1931., povečujejo zaostanek za znesek izvršenega 
prirastka. Če so prirastki in odpisi izvršeni po dnevu 
31. decembra 1931., nimajo te. izpremembe v predpisu 
vpliva na višino davčnega zaostanka, izkazanega ob kon
cu leta 1928. 

č l e n 1 4 . t •'••••••,.••... 

Pregledi o predpisih in vplačilih, ki se prilagajo po, 
uradni dolžnosti k. prošnji, morajo navajati podatke,o ; 

tem, na katero leto se nanašajo predpis, prirastki, in 
odpisi. 

č l e n l S . 

V katerem znesku je moči davčne zaostanke kon
kretno odpisati, je zavisno od višine davčnega predpisa 
za leto 1931. V nobenem primeru pa se ne smejo davčni 
zaostanki odpisati, če vsota dolgovanega davka, ugotov
ljena po odredbi člena 13., hi višja od dejanskega davč
nega predpisa za leto 1981. če se dolžnikova prošnja 
za odpis davka odbije zato, ker je davčni dolg manJSi od 
rednega predpisa za leto 1931., pa se ta predpis po pri
tožnem postopanju pozneje zmanjša, sme davčni obveza-
nec zaprositi, da se po njegovi prošnji izda nova odločba. 

člen lé. 

Ko izračuni direkcija znesek davčnega zaostanka 
in vsoto davka, ki bi se moral odpisati, oceni po prošnji« 
odborskem mnenju in predlogu, dalje po morebitnem po
ročilu davčne uprave in lastnem poznavanju "razmer go
spodarsko stanje prosilca in odloči o tem, ali bi izter
java dolga učinkovala neugodno na prosllöevo Imovinsko 
stanje in ali bi utegnila zaustaviti njegov nadaljnji go
spodarski napredek. Po storjenem sklepu izda direkcija 
odločbo^ кУјо podpišejo ï koncept« Vsi giani komisije, 

••-ti 



36. koa. • 

čistopis pa predsednik sam in ga vroči prosilcu na 
podpis. 

Člen 17. ; 

Odločbe o odpisu davka se vpišejo v poseben pregled 
odpisov po občinah predpisov. V pregled se vpisuje 
poleg zaporedne številke, imena in priimka, stanovališča 
inlkraja predpisa znesek davka, ki se odpisuje. Po pre
gledu se vrši sumarno knjiženje v sreski davčni glavni 
knjigi, se postavi na koncu pregleda knjižna klavzula in 
se vroči pregled davčni upravi zaradi individualnega 
knjiženja v davčni glavni knjigi za leto 1932. 

Člen 18. 

Prošnje za odpis davka čez 10.0ÒO— dinarjev pred
loži davčna uprava omenjenemu odboru, da odda mnenje 
o gospodarskem.stanju prosilčevem in o njegovi plačilni 
zmožnosti. Ko dovrši odbor delo, sestavi uprava spisek 
prosilcev, v katerega vpiše stanovališče in znesek davka, 
ki naj bi se odpisal. Ta spisek pošlje uprava neposredno 
oddelku za davke. Po prejetih' poročilih odpošlje oddelek 
svojega uradnika, da preizkusi vložene prošnje, ali pa 
odredi, da se vroče po finančni direkciji oddelku v delo. 

Člen 19. 

Prošnje, poslane oddelku za davke v delo, predloži 
finančna direkcija s svojim mnenjem in predlogom. Od
delek za davke sklepa o vloženih prošnjah kolegialno in 
v komisijah, ki jim določi sestavo pomočnik ministra za 
finance. Pristojnost za izdajanje odločb o odpisu davkov 
se ocenja po pravilniku o poslovnem redu v ministrstvu ' 
za finance. Izdane odločbe se vročajo finančnim direkci
jam v dveh odjpravkih. En odpravek se vroči prosilcu, 
drugega pridrži direktor za svoj arhiv. Direkcija sestavi 
po. prejetih odločbah pregled odpisov, kakor je to pred
pisano v členu 17. 

V Beogradu, dne 6. aprila 1932.; št. 28.172. 
' ~~~ N Minister za finance 

dr. Mil. R. Đorđević s. r. 

863. 

Izpremembe in dopolnitve 
v pravilniku o točarinski 

ki se glase: pravici, 
Člen 1. 

b 

_S I 

V točki 1. pod a) člena 18. točarinskega pravUnikaV 
je črtati besede: >in v vseh kopaliških krajih«. 

Točko 3. tega člena je črtati. 

» • Člen..2.'- . 
Točka 1. člena 22. točarinskega pravilnika se izpre-' 

minja in se glasi: 
>Clen 22. 

1! Kdor ne položi odmerjene takse za točenje pijač 
v določenem roku, kakor je odrejeno z zakonom, se kaz-

• ^Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
,26. aprila 1982., š t 96/XLII/80e. — Pravilnik o točatjn-
•aki ßravici gl, ,UmM ШЗ* В._2Д k 1.1&8& • ^ ^ 

/ 

' 687 

nuje z enkratnim zneskom neplačane takse (člen Ì52.' -, v 
zakona o taksah).« '*• 

V točki 2. tega člena je črtati drugi odstavek. 
. - . • : . . . . " 4 

• ; Člen 3. * 
Te. izpremeu^e stopijo v veljavo po razglasitvi v V 

»Službenih novinah< in se uporabljajo od dne 1. juti-^ 

V Beogradu, dne 4. aprila 1932.; št.32.850, \« 

364. 

Popravek.* 

У 

V finančnem zakonu in proračunu državnih razhod-
kov za 1. 1932./1933. so se pripetile naslednje tiskovno^ 
pomote: .-

1, V § 11., točki 3., petem odstavku, v pr-edposlednji > 
vr3ti mora stati namesto: >vsote od« pravilno- »vso- v 

te do«; 
2. v istem paragrafu, točki 4, v .3. vrsti odzgoraj 

mora stati namesto »dolg 5000 dinarjev« pravilno: »dote 
do 5000 dinarjev«; 

3 * 
4. v proračunu razhodkov po stroki ministrstva za 

trgovino in industrijo za 1. 1932./1933. in to v posebnem 
proračunu razhodkov Državne hipotekarne banke pri 
part. 1., poz. 4., mora ,stati v naslovu namesto: »Dodaci 
na skupoću« pravilno: »Dodaci po zakonu«, — kar se s 
tem popravlja. 

Iz-oddelka za državno računovodstvo in proračun pri 
^!37.6Г92/И г а f i D a n C e V B e o & r a d u . dne 30. marca 1932.; 

' 365. - . 

Popravki 
v zakonu o obrtih. 

št vom™ fa
f
kon"'4 o b ^ i e n e m v »Službenem !lsru« 

st 572/76 iz leta 1931., so se naknadno ugotovile nasled
nje pomote, ki se s tem popravljajo: 
v § 4., odst. (»), vrsta 1., se mora beseda »more« pra-

yilno glasiti: »mora«; v odst. («),-vrsta 3., je za 
besedo »pooblastitev« postaviti vejico, v vrsti 4 
pa se mora namesto »za« glasiti pravilno: »pa«; 

6., odst. O vrsta 1 , je za »koliko« vriniti »ne« 
v A vrsti pa postaviti namesto »obTt« pravilno: 
»obrta«; 

9 " Ì S « ( ? ' T,rvSta П - s e m o r a g l a s i t i Ernesto 
*™stavka (*)« pravilno: »odstavka (»)«; 

21., odst. (»), vrsta 2., je namesto »osebno« pravil
no: »posebno«; 

Ђ% 

v § 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije«-z dne 

ìiSm? 2fšt -^™1^ - %*** *&nSì 
^ 1 ™ ' « 1 ' »Službeni list« št. 281/28 iz 1 1932 
(Navedena točka 3. gorenjega.popravka popravlja §121 
točko 9., v**) 5., ki je pa • v srbskem iivi?niku 
K ? n a t l S n i e n a - ~ P o s e b n i d e l Poračuna razhodkov 
(točka4. popravka)_ni objavljen y »Službenem listu«. -.' 

v 
4 

\J 



• _y 85. kos. 

v 

% 22., odst. (J), vrsta 7., je namesto H 6 ? « pravil
no: »-jin«; 

y § 23., odst. ('), točka 64., je postaviti besede: »izdelu
j e .vaici boze, alve in sladoleda< v oklepaj; 

71., odst. ('), vrsta 4., se mora glasiti namesto 
»5000« pravilno: »500«; 

82., odst. (*), zadnja vrsta, je za besedo »živahnost« 
vstaviti: »in težavnost«; 

§ -99., odst., ( s), vrsta 5., je za besedo »dovolil« vsta
viti: »pristojnim občim«; -

§ 100., odst. 0), vrsta 1., je za besedo »izrecno« vsta
viti: »posebej«; v odst. (*), vrsta 6., pa za be
sedo »tudi« vstaviti: »postavitev in«; 

v § 122., odst. C), točki 4., vrsta 2., je namesto >(3)< 
y pravilno >(')«> 

»-§ 143., odst. (4), vrsta 2., je namesto »sprejemati« pra-
y/ vilno: »opravljati«; 

У% 190., odst. (3), vrsta 2. in 5., je namesto »življenske 
V potrebščine« pravilno: »živila«; 
\ A § 207., odst. ('), vrsta 1., je Črtati besedo »pravnih«; 
/v § 213. naj se 3. vrsta glasi: »razmerju z opravljenimi 

* storitvami in s svojimi izdatki«; 
§ 214., odst. (*), vrsta 7., je za besedo »razsvetljavo« 

vstaviti: »orodje«; 
§ 222., odst. ( s), vrsta 2., se mora glasiti namesto »za« 

pravilno: »v imenu«; 
/v §234., odst. C), vrsta 1., je namesto »službodavca« 

^ pravilno: »službojemnika«; 
V v § 239., odst (s)i vrsta 1., je namesto-»9.« pravilno »8.«; 

Ar § 240., Vrsta 1., je vstaviti med besedi »službojemnik« 
V in »brez« besedo: »predčasno«; 

v § 263., odst (»), vrsta 6., je namesto »dokler ne« pra-
v vilno: »ko«; 

v § 275., odst. (a), vrsta 1., se mora glasiti namesto 
У/ y »dveh let« pravilno: »leta dni«; 

/-v § 285., odst ( s), vrsta 5., je postaviti za besedo »izpita« 
V piko in vriniti: »Drugače zavrne kandidata 

takoj od opravljanja izpita...«; 
§ 326., odst. P), vrsta 7., in v § 329., odst. (»), vrsta 6., 

je namesto besede »dvajsetih« pravilno: »dvaj
set petih«; 

§ 336., odst. C), vrsta 2., je prestaviti beseds »za neki 
čas« v 1. vrsto za beseda »službojemnik«; 

§ 345., odst (»), vrsta L, se mora glasiti namesto »pri
silne« pravilno: »neprisilne«; 

§ 356., odst ( s), vrsta 5., je namesto »prevoznikov« 
\/. pravilno: »odpravnikov«; 

v napisu šestega oddelka pred § 385. je J v 
i, oklepaju namesto »razsodišče« pravilno: »raz

sodniki«; 
J v § 399., odst. 0), točka 3., je namesto »potrošnike« pra-
V vilno: »potrošniške«; 

v § 402., točka 3., vrsta 2., je namesto »in« pravilno: 
V >ali<; 

§ 442., odst ( J), vrsti 3. in 4., je namesto »izimovme 
dosedanje združbe osnujejo posebne združbe, 
je postopati« pravilno: »osnujejo posebne združ
be, je postopati z imovino dosedanje združbe«; 

443., odst (*), vrsta 3., je v oklepaju namesto >ln< 
pravilno: »ali«. J 

•} 366. ; 

Banove uredbe. 

Obji ibjave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letti 1932. 
I I . N o . 7 4 9 4 / 6 . . . , • • = . - . • . 

Objava. 
Občina Kozje, v srezu šmarskem, bo pobirala od. 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: ._•....'... 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta. Din 100—;, v-'.'•. 
c) od 100 1 piva Din 50—, 
č). od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

rumain konjaka Din 10—, 
d) od goveda nad i letom Din 20—, ; 

e) od goveda pod 1 letom Din 10—, 
f) od prašičev Din 5—, , 
g) od drobnice Din 5—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 27. aprila 1932. 

II. No. 8415/2. •'< • .••••••..•.• ' i- • -, ,v'5'4 

Objava. y ^ 
Občina Kraijevci, v srezu Ljutomer, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu«.v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: ,•'.'. _ . 

a ) o d 100 1 vina Din 50-—, ' 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 40,—. ••, '. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljairij 
dne 25. aprila 1932. , _ ; r 

II. No. 2780/2.. У ' 

Objava. 
Občina Mezgovci, v srezu ptujskem, bo pobirala a 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 1001 vina Din 100—, 
b) od 1001 vinskega nió§ta Din 100—, 
c) od 1001 piva Din 50^— v ,._ .....,••. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 26. aprila 1932. 

4 l . No. 1487/1. ч . ; . ; ?,,. ; 

Objava. 
Občina Trbovlje, v srezu Laško, bo pobirala v letu 

4932. naslednje občinske trošarine: •• ' . -J( 

a) od 100 1 vina Din 100—, ; '^..J. 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—-, ; , 

; c) od 100 fpiva Din 60—, .. r 

' č) od bi stopnje alkohola špirita, žganja, rfkerjàj 
ruma in konjaka Din 10—, 

d) od 100 kg izvlečkov, esenc in eteričnih olj z alko
holom Din 75*—. : t. 
Kraljevska banska uprava Dravske bajumne v Ljubljani, 

dne 28. aprila 1932. 

1*1ф k r a l j e v a baneka oprava Drawké banovtoe; njen predstavnik tonirednfk: Póhar Robert ^Ljublja^; 
»d* ta aH**; ХШЗШ» >Mßtim* i №№âi *1« вг-edeteïnfl« Qto&№*m * I**«** 
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PoStnina platana т gotovini. 

K R A L J E V I N A 

V u v ^Jubi j 

J U G O S LAV U A 

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

36. kos. V LJUBLJANI, dne 7. maja 1932. Letnik I I I . 

367. Uredba o dopolnitvi uredbe o razporejanju zvanj zvanič-
nikov I. in II. kategorije in služiteljev v prometni službi. 

368. Pravila o opravljanju mojstrskih izpitov. 
Зв9. Navodila, kako voditi nadzorstvo nad prodajo opojnih droe 

. na drobno. 
370. Ratifikacija avtomobilne konvencije za Gdansk. 
371. Zapisnik o podpisu statuta stalnega mednarodnega sodi

šča, ratifikacija po Kolumbiji. 

V S E B I N A : 
372. Pristop Zedinjenih ameriških držav konvenciji o izboljSa 

nju usode ranjencev. 
373. Razglas naredi) o proračunu mestne obEine ljubljanske za 

leto 1932. 
37-1. Objave banske uprave o pobiTanju občinskih trošarin v 
.__ letu 1932. 

375. Izpremembe v staležu državnih in banovinskih uslužben
cev na področju Dravske banovine. 

Uredbe osrednje vlade. 

367. 

Na osnovi §£7. zakona o državnem prometnem oseb
ju in člena 4. uredbe o razporejanju zvanj zvaničnikov 
I. in II. kategorije in služiteljev predpisujem to-le 

uredbo 
o dopolnitvi uredbe o razporejanju zvanj zva
ničnikov I. in II. kategorije in služiteljev z 

dne 13. julija 1931* 

Člen 1. 

V členu 2. na koncu zvanj, Razporejenih" v L, H. in 
III., skupmi II. kategorije zvaničnikov,** se dodaja zva
nje »šofer«. 

Člen 2. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko jo podpiše minister za 

promet, obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v »Službe
nih novinah«. 

V Beogradu, dne 8. aprila 1932. 
Minister za promet 

Laa. Radivojev" s. r. 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
23. aprila 1932., št. 94/XLI/291. > 

** »Službeni list« št. 244/23 iz 1. ДО2;. 

368. 

Na osnovi § 322. zakona o obrtih z dne 5. novem
bra 1931. ih po zaslišanju zbornic predpisujem ta-le 

pravila 
o opravljanju mojstrskih izpitov.* 

Člen 1. 

Mojstrski izpiti se smejo opravljati po teh pravilih 
iz vseh rokodelskih obrtov, naštetih v § 23., odstavku ('), 
točkah 1. do 82. in 88. zakona o obrtih. Za opravljanje 
izpita iz obrtov, navedenih pod točkami 83. do 87. ome
njenega § 23. ob. z., veljajo posebna pravila. 

Člen 2. 

Izpit sme opravljati, kdor dokaže s poslovno knji
žico (§ 307. ob. z.), da je bil zaposlen po uspešno oprav
ljenem pomočniškem izpitu kot pomočnik, odnosno tvor-
niški delavec najmanj tri leta v dotičnem obrtu, v 
analognem tvorniškem podjetju ali v istovrstni delav
nici tvorniškega podjetja. Prav tako smejo opravljati ta 
izpit osebe, ki so obiskovale in uspešno dovršile učne 
zavode, omenjene v § 26. ob. z., in dokažejo, da so pre
bile v zaposlitvi oni čas, ki ga določa zakon v § 26., 
odnosno, ki izpolnjujejo pogoje §§ 28. in 29. zakona. 

Člen 3. 

Izpiti se opravljajo pred izpraševalnimi komisijami, 
ki jih postavlja za poedine obrtne stroke ali skupine 
strok ban pri področnih zbornicah, okrožnih odborih 
obrtniških združb ali strokovnih šolah. Pred odločbo, s 

•»Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
26. aprila 1932., št. 96/XLI1/303. - Zakon gl. »Službeni 
Ust« št. 572/76 iz leta 1931. 

M/ . 
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. kafèra postavi izpraševalne komisije pri okrožnih odbo
rih ali strokovnih šolah, zahteva ban od pristojne zbor
nice predlog. 

Iz katerih obrtnih strok naj se opravlja izpit pri 
zbornicah, okrožnih odborih rokodelskih združb ali stro
kovnih šolah, odredi ban po zaslišanju zbornice. 

Člen 4. 

Izpraševalne komisije. so sestavljene,praviloma iz 
treh članov, vštevši predsednika. Komisije iz štirih 
članov, vštevši predsednika,, se sestavljajo pri nasled
njih rokodelskih obrtih: podkovačih, izdelovalcih streliva 
in raznesil; instalaterjih vodnih, kanalizacijskih in plin
skih naprav. Prav tako sme odrediti ban na predlog 
zbornice izpraševalno komisijo štirih članov, vštevši 
predsednika, pri teh-le rokodelskih obrtih: puškarjih in 
ostalih izdelovalcih strelnega orožja; ključavničarjih, 
gradbenih ključavničarjih, pohištvenih ključavničarjih; 
strojnih ključavničarjih; kleparjih; graverjih, pečatarjih, 
metalografih, emajlerjih in gijošerjih; galvanizerjih, 
galvanoplastikih; mehanikih, mehanikih za precizno me
haniko; optikih; urarjih; izdelovalcih glasbenih instru
mentov; knjigovezih in izdelovalcih kartonažnega blaga; 
barvarjih (barvanje oblek, tkanin, preje) in kemijskih 
očiščevalcih teh predmetov;,brivcih, frizerjih, lasuljarjih 
in manikerjih; kozmetikih za nego obraza in telesa; 
pekih, kruharjih, kolačnikih; sladčičarjih, izdelovalcih 
keksov, sladoleda, kanditov in bonbonov; mesarjih; izde
lovalcih klobas; tiskarjih (litografili), ksilografih; foto
grafih, razen fotografov, ki delajo, za znanstvene, zdrav
niške, časopisne namene ali za .filmska podjetja; izdelo
valcih umetnih rudninskih vod. 

Predsednik komisije in njegovi namestniki smejo 
biti praviloma samo osebe, ki imajo fakultetno izobraz
bo, ostali člani pa so strokovnjaki in mojstri. Če se se
stavi komisija iz štirih članov, se postavi poleg pred
sednika še en član s fakultetno izobrazbo po dotični 
stroki. 

Člen 5. 

. Številčno razmerje izprašeValnih članov s "fakultetno • 
izobrazbo proti članom mojstrom določa ban; toda v 
vsaki izpraševalni komisiji mora biti. najmanj en 
član mojster. 

Člen 6. 

Predsednika, komisije in njegove namestnike . po
stavlja ban za dve leti. Ban postavlja tudi ostale člane 
komisije s fakultetno izobrazbo in člane strokovnjake, 
ki niso mojstri. Ti člani se postavljajo za eno leto dni. 

Člane mojstre voli vsako leto zbornica, odnosno 
okrožni odbor izmed področnih mojstrov in jih postavlja 
v spisek članov za izpraševalne. komisije. pri zbornici, 
odnosno okrožnih odborih. Po okrožnih odborih izvoljeni 
mojstri se prijavijo zbornici v potrditev. 

Pri strokovnih šolah postavlja vse! 'člane izpraše
valne komisije ban. ' . : ! ' ' . 

С1ед &;,-..;. ,s -.:•-::'.. '. 

Za člana izpraševalne komisije 'sé "spie postaviti 
samo državljan kraljevine Jugoslavije, ki je polnoleten 
in ni pod skrbstvom ali v stečaju. Ne sme se postavljati, 
kdor je s sodno razsodbo obsojen na izgubo častnih 
pravic, dokler л е doseže povračila pravic ali rehabili
tacije; kdor je v sodni preiskavi ali je pod obtožbo zaradi 
zločinstva аЦ prestogka, storjenega in ксгј^Дцђја. аД 

zoper javno moralo; zoper katerega je odrejena očuval-
na odredba, spojena s kaznijo na prostosti, ali zaščitni 
nadzor ali prepoved, zahajati v krčme, ali prepoved 
izvrševati poklic, če ti.ukrepi še trajajo. 

Člen 8. 

Če nastopijo pri članu komisije okolnosti, označene 
v členu 7. teh pravil, gä razreši ban članstva pri komi
siji in postavi na njegovo mesto novega člana. 

Če je član v sodni preiskavi ali je obtožen, ne pre
stane članstvo, vendar ne sme dotični član vršiti svoje 
dolžnosti, dokler se preiskava pravnomočno ne ustavi ali 
kazensko postopanje z izvršno razsodbo ali rešitvijo ne 
dokonča. Ta čas opravlja dolžnost njegov namestnik. 

Člen 9. 

Člani izpraševalne komisije ne morejo biti osebe, ki 
so s kandidatom v sorodstvu v ravni ali postranski vrsti 
do druge stopnje ali pri katerih je bil kandidat zaposlen 
med letom, ki teče neposredno pred izpitom. Člani ko
misije, ki so s kandidatom v sorodstvu ali z njim v sovra
štvu, so izključeni. O izključitvi komisije odloča obče 
upravno oblastvo prve stopnje in izda o tem potrebno 
odločbo. Zoper to odločbo se sme pritožiti kandidat na 
bana, čigar rešitev je dokončna. 

Člen 10. 

Dolžnost članov izpraševalne komisije je oovezna in 
se brez tehtnega vzroka ne more odkloniti. 

Člen 11. * 

Če član izpraševalne komisije brez opravičenega 
vzroka ne vrši redno svoje dolžnosti, ga sme kaznovati 
predsednik komisije z denarno kaznijo do 500 Din. Zoper 
odločbo o kazni je dopustna pritožba na bana. Ob po
novni nerednosti gà sme ban na predsednikov predlog 
razrešiti članstva pri komisiji. 

Če predsednik svoje dolžnosti ne vrši, ga razreši 
ban dolžnosti in postavi drugega predsednika. 

Člen 12. 

Za opravljanje mojstrskih izpitov iz obrtnih strok, 
za katere določa po členu 3. teh pravil izpraševalne 
komisije ban, je pristojna komisija pri zbornici in okrož
nem odboru rokodelskih združb, na katerih področju je 
pomočnik delal poslednjih šest mesecev pred izpitom, 
če pa ni bil zaposlen, toliko časa prebival na področju 
zbornice, odnosno okrožnega odbora. Opravljati izpit 
pred nepristojno komisijo ni dovoljeno. Izjemoma se 
sme izpit opravljati pred krajevno nepristojno komisijo 
iste banovine, če je odredil ban na prošnjo kandidatovo 
drug 'kraj za opravljanje izpita ali če se mora komisija 
izključiti iz zakonskih razlogov. Prav tako sme oprav
ljati kandidat izpit pred krajevno nepristojno komisijo 
druge banovine, če dobi za to odobritev bana one bano
vine, na katere področju posluje dotična izpralevalna 
komisija. Ta odobritev se daje po zaslišanju pristojne 
zbornice sporazumno z banom one banovine, na katere 
področju bi se bil moral izpit opravljati. 

Inozemskim državljanom • določi kraj za opravljanje 
W D ^ b a n ^ " • - • „ . . , . ~ .• -• - - - - - - -
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Podatke o številu kandidatov, ki so opravljali izpite 
med letom pred izpraševalno komisijo pri strokovnih 
šolah, morajo tè Šole vročati vsako leto pristojnim zbor
nicam v vednost. 

Člen 13. 

Kandidat vloži prijavo za opravljanje mojstrskega 
izpita neposredno pri pristojni zbornici, okrožnem odbo
ru, odnosno pri strokovni šoli. Prijava se mora sestaviti 
pismeno. V : prijavi se mora zlasti navesti, ali je kan
didat že opravljal mojstrski izpit. 

Prijavi: je treba priložiti: 
1. kratek svojeročno napisan popis strokovne za

poslitve, opravljene do izpita; 
2. krstni (rojstni) list; 
3. dokaz, da je predpisno prebil učni čas in opravil 

pomočniški izpit (pomočniškoizpričevalo), odnosno uspe
šno dovršil učni zavod, ki nadomešča učni čas; 
•;-. 4. dokaz (poslovna knjižica), da je bil zaposlen kot 
pomočnik (delavec) najmanj .tri-leta po opravljenem 
pomočniškem izpitu v dotičnem obrtu, odnosno kot tvor-
niški delavec v analognem tvorniškem podjetju ali v 
istovrstni delavnici tvorniškega podjetja [odstavek (5) 
§ 25. ob. z.] ali dokaze o dovršenih strokovnih šolah in 
zavodih, ki nadomeščajo čas zaposlitve (§§ 26. in 29. 
o b ; :

z - ) ; , - . 
5, izpričevala o posebnem pohajanju kakih strokov

nih učnih zavodov; 
t\[ 6, pp.trdilo o položeni izpitni taksi (člen 16.). 

. V prijavi se mora označiti, da je kandidat na pod
ročju zbornice (okrožnega odbora in strokovnih šol, ki 
so na tem področju) poslednjih šest mesecev prebil na 
delu, odnosno bival brez posla. Prav tako se mora ozna
čiti \T prijavi približni rok, kdaj se želi izpit opravljati. 

Člen 14. 

Pristojna zbornica, okrožni odbor, odnosno strokov
na šola preizkusi prejeto prijavo, ali izpolnjuje kandidat 
pogoje zakona o obrtih, odnosno teh pravil glede, oprav
ljanja mojstrskega izpita. Zlasti je treba premotriti pri
stojnost-komisije in vsa dokazila prijave iz člena 13., o 
čemer ' je praviloma treba zaslišati tudi predsednika 
izpraševalne komisije, preden se izda odločba. Če izpol
njuje kandidat vse pogoje, se mora izdati odločba, s 
katero зе skliče izpraševalna komisija in določi izpitni 
termin, .najkesneje. v 15; dneh od prejema prijave.. Rok 
za. opravljanje izpita ne sme biti daljši od 30 dni od 
dne, ko/se-ta odločba izda, ban pa lahko odredi za 
poedine stroke posebne termine. Nezadostne in nepopol
no predložene podatke je tre*ba kandidatu takoj vrniti 
s pozivom, naj jih v določenem roku dopolni in zopet 
predloži. Če kandidat ne izpolnjuje pogojev, se zavrne 
takoj z obrazloženo odločbo. Zoper tako odločbo ima 
kandidat pravico pritožbe na bana, ki jo mora v 16 dneh 
dokončno rešiti. 

Člen 15. 

Odločba o opravljanju izpita se mora Vročiti pisme
no predsedniku izpraševalne komisije z obvestilom vred, 
kateri član mojster je določen za člana izpraševalne 
komisije. Če izpraševalni komisiji ne predseduje pred
sednik, si odredi namestnika. Prav tako odredi tudi 
ostale člane komisije izmed strokovnjakov glede na 
stroko, : iz katere se izpit opravlja, člani komisije se 
morajo fiozvaii piff̂ 1*1"1 tri dni fired opravljanjem izpita. 

Pozivi se vročajo po pristojni zbornici, okrožnem odboru 
ali strokovni šoli. 

Isti dan ne sme opravljati izpita več ko 6 kandi
datov. Izjemo od té utesnitve dovoli lahko ban. 

Člen 16. 

Kandidat je dolžan predhodno položiti za opravlja
nje izpita pri pristojni zbornici, okrožnem odboru ali 
strokovni šoli te-le takse: 

1. za rokodelske obrte, omenjene v členu 4. teh 
pravil (za komisije štirih članov), do največ.Din 250—; 

2. za ostale rokodelske obrte do največ Din 20J-—. 
Iz dohodkov teh taks se izplačuje vsem članom izpra

ševalne komisije za izgubo časa in stroške odškodnina, 
katere višino odreja za področje banovine ban po zasli
šanju zbornice. Prav tako se povračajo iz te vsote za 
stroške izdajanja diplome in ostalih pisarniških potreb 
dejanski izdatki, katerih vsota lahko znaša največ 30 Din. 
Razen omenjene takse se ne sme pobirati od kandidata 
nobena druga taksa v korist zbornic, okrožnih odborov 
ali strokovnih šol. 

Člen 17. 

Taksa, omenjena v členu 16., se vrne kandidatu ob 
njegovih stroških: 

1. če je zavrnjen od opravljanja izpita; 
2. če poda najkesneje tri dni pred izpitom pri pri

stojni zbornici, okrožnem odboru ali strokovni šoli pis
meno izjavo, da odstopa od opravljanja izpita. / 

Če izpit ponavlja, mora predpisano takso iznova 
položiti. 

Člen 18. 
Izpit je javen in je sestavljen iz praktičnega m 

teoretičnega dela. 
Pri mojstrskem izpitu mora dokazati kandidat prak

tično in teoretično izobrazbo za samostojno opravljanje 
poslov in izdelovanje predmetov iz svojega obrta, za 
sestavljanje proračunov za navadna dela, potrebnih pri 
omenjenem, izdelovanju predmetov, in za voditev trgo
vinskih knjig in računov. 

Člen 19. 

Pri praktičnem delu izpita mora izdelati kandidat 
enega ali več predmetov iz svojega obrta, ki mu ga ali 
mu jih določi komisija. Če značaj obrtne stroke ne do
pušča, da bi kandidat tak predmet izdelal, se zahteva, 
da izvrši delovno poizkušnjo v stroki, v kateri dela ali 
da izdela potreben črtež in načrt predmeta svoje stroke. 
Vsekakor je treba predmete tako izbrati, da jih more 
kandidat izdelati v krajšem času in brez večjih stro
škov. Izdelani predmeti se morajo po komisijskem pre
gledu praviloma vrniti kandidatu. Komisija lahko obdrži 
izdelani predmet, če povrne dejanske stroške. 

Pristojne zbornice, okrožni odbori in strokovne šol<> 
morajo sestaviti za glavne rokodelske stroke spisek pred
metov ki se lahko dajo kandidatu pri praktičnem izpitu 
nibLn № i z d e l a \ T a k s P i s e k odobruje pristoj-' 

Člen 20. 

^ Predmet, ki ga mora kandidat izdelati, določi izpra
ševalna komisija. Predmet se izdeluje praviloma v delav

nici, ki je na sedežu izpraševalne komisije. To delavnico 
č S L 1 t Z P r a ? " V , - l n a k o m i 8 i J * - p " temodrejanju je treba 
kandidatove zelje po možnosti upoštevati. Pri odrejanju 
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roka za opravljanje izpita je treba paziti na to, da je v 
tem roku kandidatu tehniški mogoče, da predmet pravo
časno izdela. 

Nadzorstvo nad izdelovanjem predmeta mora po
veriti predsednik članom izpraševalne komisije. 

Člani, ki jim je poverjeno nadzorstvo nad izdelo
vanjem predmeta, morajo najkesneje do dne, ko naj se 
opravlja izpit, predsednika pismeno obvestiti, koliko 
časa je potreboval kandidat, da je predmet izdelal, in 
ali ga je izdelal samostojno. 

Člen 21.. 

Dovršeni predmet mora izročiti kandidat predsed
niku izpraševalne komisije. K predmetu je treba prilo
žiti črteže, načrte, obrazce, proračune in podobno, kakor 
tudi popis sirovin in polsirovin, ki so se uporabile pri 
delu. Prav tako mora podati pismeno izjavo, da je izdelal 
predmet sam, brez tuje pomoči. Ce mu je bilo v nekem 
pogledu potrebno sodelovanje drugih oseb, mora to točno 
označiti in navesti razloge za to. ; 

Člen 22. 

Ce je bil kandidat zbog bolezni ali drugih važnih 
razlogov zadržan, da dovrši njemu za nalogo dani pred
met o pravem сави, lahko izpraševalna komisija na 
njegovo zahtevo rok podaljša. 

Člen 23. 

Glede delovne poizkušnje, ki se naloži kandidatu pri 
praktičnem izpitu po členu 19. teh pravil, je ustrezno 
uporabljati odredbe členov 20., 21. in 22. Ce je to po
trebno, se mora opraviti delovna poizkušnja pred ižpra-
ševalno komisijo. '-; 

Člen 24. ' : • ' . . 

Pri teoretičnem izpitu mora kandidat dokazati: 
1. strokovno poznavanje rokodelskega obrta, iz. ka

terega opravlja izpit; • •'• . 
2. poznavanje enostavnega knjigovodstva in račun

stva kakor tudi spišja; 
3. obče poznavanje predpisov zakona o obrtih, za

kona o zavarovanju delavcev, zakona o zaščiti delavcev 
in trgovinskega zakona, o higieni pri delu in d posebnih 
predpisih za dotično stroko. . ,' 

Izpit iz predmetov iz točke 2. prednjega odstavka 
se opravlja pismeno in ustno, iz ostalih predmetov pa 
samo ustno. 

• ' • ' / ' • " 

< : • Člen 25. 
Pri izpitu mora kandidat dokazati iz predmetov, iz. 

točk 1. in. 2. člena 24. teh pravil, da pozna značaj sirovin 
in gradiva, iz katerega še izdelujejo predmeti njegovega, 
obrta, da pozna njih kakovost, kako se nabavljajo, odkod 
se dobivajo in kakšna je njih tržna cena. Prav; fako mora 
poznati stroje in motorje, ki se uporabljajo v njegovem 
obrtu, in ali ume z njimi ravnati. Na izdelanem pred
meti mora pokazati in predstaviti tehnično metodo dela 
pri izdelovanju svojih ohrtnih izdelkov, kakor tudi do
kazati, da zna enostavno " knjigovodstvo, računstvo in 
trgovinsko spišje. • . ' • . . ' ' • 

, Iz predmeta točke 3. člena 24. pravil mora kandidat 
dokazati, da pozna obča načela zakona o obrtffl, zakona 
o zavarovanju delavcev, o zaščiti delavcev in trgovin
skega zakona, '•'•'v 

Člen 26. 
Komisiji morajo praviloma prisostvovati predsednik, 

odnosno njegov- namestnik in vsi ostali člani. Komisija 
sklepa o uspehu izpita z večino glasov. Ob enaki poraz
delitvi glasov odloči predsednik komisije. Člani komi
sije, ki oddajo glede ocene svoje ločeno mnenje,; store 
to v zapisniku. Ocena se takoj objavi. 

Kandidatova ocena je: »izpit opravil« ali: »izpita.ni 
opravil«. Predsednik komisije mora kandidatu, ki izpita 
ni opravi], navesti razloge, zbog katerih ni zadovoljil. . 

Takoj po objavi uspeha izpita mora vrniti komisija 
kandidatu na prejemno potrdilo priloge njegove prijave 
k izpitu. ' ; 

Člen 27. • 
Kandidatu, ki opravi izpit, izda zbornica, okrožni 

odbor, odnosno strokovna 'šola »mojstrsko izpričevalo« 
iz dotičnega obrta po predpisanem obrazcu. Izpričevalo 
podpišejo predsednik izpraševalne komisije in uprava 
zbornice, okrožnega odbora, odnosno strokovne šole. Moj
strsko izpričevalo se mora vročiti kandidatu najkesneje 
v 8 dneh po opravljenem izpitu. 

Člen 28. . • . 
Ce kandidat z odločbo izpraševalne komisije ni za

dovoljen, se sme pritožiti v 8 dneh na pristojnega bana. 
Ce ban spozna, da je pritožba upravičena, odredi, 

naj se izpit opravlja iznova pred komisijo, ki je sestav
ljena iz drugih članov samo za dotični izpit. Odločba po 
tej pritožbi se mora izdati v 15 dneh. Odločba te druge 
komisije je končna. 

Člen 29. . . ' ' ' • :.'. •''"','' 
Ce kandidat pri izpitu ne zadovolji, sme ponavljati 

izpit v roku, ki ga določi komisija, toda ne sme ea po
navljati pred tremi meseci. 

Cleh 30. 

Kandidat, ki.je bil pri praktičnem delu izpita oce
njen dobro, ki pa pri teoretičnem ne zadovolji, se sme 
oprostiti pri naknadnem izpitu ponovnega opravljanja' 
praktičnega dela izpita. Taka odločba se lahko izda 
samo, če. se je ta ocena••" vpisala v izpitni zapisnik 
(člen Sli). . . . . - - . •-. . . . - • • 

. . ' ' . ' • Člen 31. ', 
O opravljanju izpita se mora sestaviti zapisnik, v 

katerega je treba vpisati najvažnejše ' podatke o poslo
vanju izpraševalne komisije. V zapisnik--se zapiše tudi 
odločba o uspehu izpita. Ce kandidat pri teoretičnem 
izpitu ni zadovoljil, a je bil 'pri praktičnem delu izpita 
dobro ocenjen, se mòra ta* okolnost v zapisniku izrecno 
zabeležiti. Zapisnik podpišejo vsi člafnfr komisije, overov
ljen prepis pa se vroči pristojni banski upravi v vednost. 
Vsi .zapisniki izpraševalne komisije se zvežejo v knjigo 
zapisnikov, ki jo hrani zbornica, okrožni odbor, odnosno 
strokovna šola. 

Člen 32. 

Posle, ki jih vrši po teh pravilih ban, vrši na.pod
ročju uprave, mesta Beograda minister1 za trgovino in 
industrijo. . . , , . . -

Člen 33. ..;. 

' Na področju" veljavnosti prejšnjega 'zakona, o rad
njama ž,'dne 29; junija 1910. lahko odredi; pristojni ban, 
da naj; poslujejo obstoječe izpraševalne komisije za moj
strske izpite dalje, dokler se ne sestavijo po zakonu o 
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obrtih. okrožni oflbori, odnosno izpraševalne komisije pri 
teh odborih. Prav tako postavi lahko pristojni ban na 
ostalem področju kraljevine, kjer po prejšnjih predpisih 
že obstoje prisilne združbe, take posebne komisije na 
sedežu dotičnih združb, če so njih sedeži na sedežu 
sreskega načelstva, odnosno mesta s pravico občega 
upravnega oblastva prve stopnje. V ostalih krajih po
stavi lahko ban izpraševalno komisijo samo po predlogu 
zbornice. Komisije se postavljajo ustrezno odredbi členov 
3. in 6. teh pravil, člane mojstre pa izvoli pristojna zbor
nica, odnosno združba, katere spisek zbornica odobri. 
Na področju, kjer ni prisilnih združb, poslavlja pristojni 
bar! .po zaslišanju zbornic take komisije v krajih, ki jih 
on določi. Člani komisije зс poslavljajo ustiezno odredi)! 
člena 6. teh pravih 

' Člen 34. 

Če nimajo kandidati za opravljanje mojstrskih izpi
tov listin, navedenih v členu 23. tega pravilnika, smejo 
dokazati oni čas, ki so ga.prebili do. uveljavitve zakona 
o.obrtih na uku in v zaposlitvi kot pomočniki, kljub 
odredbam točk 3. in 4. člena 23. lega pravilnika s ka
kršnimikoli dokazili. 

Člen 35. 
Po odredbi odstavka (3) §. 451.4zakona o obrtih se 

smejo prijaviti za mojstrski izpit oni;ki so do dne,, ko 
je dobil zakon o obrtih obvezno moč, delali v dotičnem 
obrtu, tudi če niso opravili pomočniškega izpita. 

' Člen 36. 
. Ta pravila stopijo v veljavo z dnem razglasitve v 

iŠIUžbenih riovinah«. Od tega dne se ukinjajo prejšnja 
pravila o opravljanju mojstrskih izpitov z dne 17. ja
nuarja 1929., V. br. 8086/28., kakor tudi vsi ostali pred, 
pisi; ki se nanašajo na opraVljanje mojstrskih izpito^. 

V Beogradu, dne 31. marca 1932.; П. ,br. 8426/u.: .'.• 

'.••• Minister 
. za trgovino in industrijo 

d r Albert Kramer s. r. 
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Na osnovi § 15. zakona o opojnih drogali predpisu-' 
jem ta-le 

navodila, 
kako voditi nadzorstvo nad prodajo 

.'.'; opojnih drog na drobno.* 

Iv Pojem narkotičnih drog. 
-so :.:•.-.•,'.-:. чм;.' V : .' č l e n i . .-.- у.-Г\-:::'. 

; Po zakonu.o opojnih drogah' se;sma'trajo za opojne 
droge ti-le proizvodi: 

- •-'; I. s k u p i n a : . " ' • " 
a) sirovi opij; .-, . i . 
b)'kokovo listje; ';' 
c) 'ladijska konoplja. 

'•* >Službene: npyine kraljevine Jugoslavije« z dne 
1в: aprila 1982.,, št. 88/XXXVHI/259. - Zakon ,gl. »Služ-
l*èiii list«: gt. 6521(83 iz lota 1931. " 

II. s k u p i n a : 
a) medicinami opij in preparati, dobljeni neposred

no od opija, ki imajo v sebi več ko 0-2% morfina; . 
b) morfin, njegove soli in preparati, oficinalni ia 

neoficinalni, ki imajo v sebi več ko 0-2% morfina; 
c) diacetilmorfin (heroin) in ostali estri morfina, 

njihove soli in vsi'preparati, ki imajo, v sebi diac&iil-
morfin; 

,- .d) dihidrooksikodeinon (eukodal), dihidrokodeincij 
(dikodid), dilndromorfinon (dilaudid), acetilodiliidror 
kodeinon (acedikonj, dihidromorfin (paramorfan), nji
hovi estri in soli katerekoli teh snovi in njih estro?, 
N-oksimorfin (genomorfin), N-oksimorfinské kombiiiucije 
in ostale morfinske kombinacije na pentavalentaem 
azotu; ., ... . . . . t 

e) kokain, njegove soli in vsi preparati, ki imajo v 
s.ebi.več ko 01 :% kokaina;; 

f). ekgonin,. estri ekgonina in njihove soli; 
• g) preparati indijske konoplje (ekstrakti,: t i n k t u r 

in smola)., . 
, . . • IIL s k u p i n a : 

a); tebain in njegove soli; in 
b) kodein (nletilmorfin), dionin (etilmorfin), pero-

nin (benzilmorfin) in njihove soli. 

- člen 2. • ' - ' ' ; . 

Minister za socialno politiko in narodno zdravje sme 
v sporazumu z ministrom za trgovino in industrijo po 
zaslišanju stalne komisije za opojne droge in stalnega 
strokovnega sveta za' preizkušanje zdravil proglasiti za 
opojne drege tudi.druge proizvode, ki niso navedem.v 
predhodnem paragrafu, o katerih se pa ugotovi, da: mo
rejo izzvati toksikomanijo (II. skupina) ali da se dajo 
pretvoriti v droge,, ki izzivajo toksikomanijo (III. sku
pina); ; i r r ; .... ,, :,.;. ( ,, : , ..;.,;..'.'.;" . : . 

Ob sporu glede vprašanja, ali spadajo poedini pro
izvodi pod odredbe zakona o opojnih drogah, je odločilno 
mnenje, ki ga izda minister za socialno politiko in na
rodno zdravje, v sporazumu z ministrom za trgovino in 
industrijo' po za'slišanju stalne komisije za opojne droge 
in stalnega strokovnega sveta za preizkušnjo zdravil. 

II. Prodaja narkotičnih drog. 
•:-. л •'• . . . . ; • Č l e n 3 . '.•'•,. ' 

1. Opojne droge smejo prodajati na drobno in jih 
neposredno oddajati potrošnikom ob utesnitvah, nave
denih v naslednjih odstavkih tega člena: 

a) javne lekarne; 
• b) lekarne uradov za zavarovanje delavcev samo 

sVojim članom;••••• 
••: c) bolniömerlekarne. sàmo osebam, ki so v bolnici 

zaradi «zdravljenja ali okrevanja; 
o ž) lekarne ;zdravstvenih' zadrug samó članom do
tičnih '"zadrug. ! .•.;..:..•...".•' 

2. Opojne droge I. "skupine se. smejo prodajati ha 
drobno in oddajati: 

&) podjetjem ifi riâpray«m,/ pooblaščenim za fabri-
kacijo, uvoz in izvoz opojnih.drog; 

. .b) idrpgejry^m,na(debeÌQ;, ( . 
::: , $ ЈаУш#1'1#Дг^т,.'1ек"агца1т. uradov za zavarova

nje delavcev, bolniškim lekarnam in lekarnam zdravstve
nih zadrug/ 
""' &" 'Opojne drog'e'ir.-sk'u'pme^kakor;tudi zdrayila, ki 
imajo te droge v sebi, se smejo prodajati na, drobno'in 
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neposredno oddajati potrošnikom samo po zdravniškem 
receptu. 

4. Opojne droge III. skupine se smejo prodajati na 
drobno in v nujnih primerih, po lekarnarjevi izprevid-
nosti oddajati potrošnikom tudi brez zdravniškega re
cepta, toda samo v manjših množinah in v običajnih naj
manjših maksimalnih dozah. 

5. Kljub predpisom odstavka 3*. tega člena so od
govorni upravljalci javnih lekarn pooblaščeni, da od
dajajo v nujnih primerih po lastni izprevidnosti potroš
nikom naslednja zdravila: tinctura opii in pulvis Doveri, 
če maksimalna doza nima v sebi več ko 0'25g oficinal-
nega opija. 

Vse izdane množine opojnih drog, navedene v od
stavkih 4. in 5. tega člena, in sicer kdaj so oddane in 
komu so oddane, ob označbi imena, poklica in stanova
nja, mora vpisovati lekarnar v oddajno knjigo. 

6. Zdravniki, veterinarji, zobni kirurgi in tehniki 
se smejo zalagati z opojnimi drogami samo v lekarni 
okoliša, ki mu pripadajo. 

7. Podjetja, omenjena v odstavku 1. tega člena, ka
kor tudi osebe, označene v predhodnem odstavku tega 
člena, morajo voditi posebne knjige o prejetih in odda
nih opojnih drogah po priloženem obrazcu; oddajanje 
drog II. skupine pa morajo izpričati poleg tega tudi s 
prepisom zdravnikovega ali živinozdravnikovega recepta. 
Te knjige morajo hraniti najmanj tri leta in jih na za
htevo nadzorstvenega oblastva predložiti na vpogled. 

Člen 4. 
Univerze in znanstveni zavodi, državni in javni ke

mijski laboratoriji smejo kljub predpisom člena 3. teh 
navodil kupovati opojne droge za znanstvena raziskava-
nja in analitična dela v javnih lekarnah, če potrde s po
trdilom, da so jim droge potrebne za znanstvene namene. 

To potrdilo izda šef ali odgovorni upravljalec znan
stvenega zavoda, odnosno laboratorija. O prejemu in po
rabi opojnih drog morajo voditi posebne knjige, ki so 
zavezane pregledu nadzorstvenih sanitetnih oblastev. 

III. Izgubek pri narkotičnih drogah. 
Člen 5. 

Lekarne in naprave, ki so pooblaščene, imeti in pro
dajati narkotične droge na drobno, imajo pravico do iz-
gubka, ki nastopi zbog usuška in tehtanja narkotičnih 
drog, in sicer pri opiju, kokovem listju in indijski ko
noplji 5%, pri ostalih drogah pa lekarne 2%, ostale 
naprave pa 1%. 

Ta izgubek se uporablja samo, če se manjki dejan
ski pokažejo. 

Za vse ostale manjke, ki se podajo pri delu, odpravi 
blaga ali po slučaju, za katerega nihče ne odgovarja, ali 
zbog eksplozije, mora zaprositi odgovorni upravljalec le
karne, odnosno pooblaščenih naprav pristojnega bana, 
odnosno ministrstvo za socialno politiko in jiarodno 
zdravje za posebno odobritev izgubka, in to v 15 dneh 
od dne, ko je škoda nastala. 

IV. Nadzorstvo. 
Člen 6. 

Nadzorstvo nad prodajo opojnih drog na drobno 
vodi na področju uprave mesta Beograda ministrstvo za 
socialno politiko in narodno zdravje, v banovinah pa 
pristojni ban po sanitetnem oddelku in po odredbah teh 
navodil. 

Vrhovno nadzorstvo vrši ministrstvo za socialno po
litiko in narodno zdravje. 

'' Člen 7. 
Vse lekarne in ostale naprave, ki so pooblaščene, 

imeti in prodajati opojne droge na drobno, morajo, biti 
najmanj enkrat na leto po službeni dolžnosti pregledane; 
nadzorno sanitetno oblastvo pa odredi lahko izredni pre
gled, vsak čas, kadar to spozna za potrebno. Stroški iz
rednega pregleda so v breme stranki, ki je pregled 
povzročila 

Člen 8. 
Zaradi pregledov, omenjenih v predhodnem členu, 

se sestavijo komisije po odredbi člena 6. pravilnika 6 
strokovnih pregledih lekarn S. br. 23.210 z dne 18. de
cembra 1931.* in po odredbah tega pravilnika se sestav
ljajo komisijski zapisniki glede izvršenega pregleda 
knjig o prejetih in oddanih opojnih drogah, kakor tudi 
priloženih kopij receptov. 

Člen 9. 
Pri pregledu drogerij na debelo in lekarn,, omenje

nih v § 14. zakona o opojnih drogah, ki se bavijq s pro
dajo opojnih drog na debelo, se prizna komisiji pravica, 
da pregleda celotno poslovanje glede prodaje opojnih 
drog na debelo; po dokončanem pregledu mora po tem 
predmetu predložiti poročilo ministrstvu za trgovino in 
industrijo. • : ' , . • ' • . 

Člen 10. ' 
Če opazi lastnik javne lekarne ali pooblaščene sani

tetne naprave, da mu je tudi le najmanjša količina 
kakšne opojne droge po tatvini ali poneverbi izginila iz 
njegove zaloge opojnih drog, mora to takoj naznaniti 
pristojnemu oblastvu, omenjenemu v členu 6. teh navodil. 

Čim prejme pristojno oblastvo tako prijavD,(mor.a s 
preiskavo ugotoviti, ali se ni izvršila tatvina ali pone
verba opojnih drog po nemarnosti lastnika samega; nato 
pa si mora prizadevati, da po preiskovalnih oblastvih 
čimprej izsledi krivca in da prepreči vsako zlorabo z 
ukradenimi opojnimi drogami. 

V. Kazni. 
\ ' Člen 11. 

Kdor se pregreši zoper predpise teh navodil, se 
kaznuje po §§ 23. in 24. zakona o opojnih drogah. 

VI. Prehodne odredbe. 
Člen 12. -, r -.-,-.; 

Ko stopijo ta navodila v moč, morajo vsi lastniki 
javnih lekarn in ostalih pooblaščenih sanitetnih naprav 
preurediti knjige o celotnem prejemu ;in vcelqtni^ijdaji 
(prodaji na drobno) opojnih drog izza dne'1. januarja 
1932. po obrazcu, predpisanem v teh navodalih^ in jih 
na zahtevo nadzorstvenega sanitetnega oblastva pred
ložiti na vpogled. , : . .? 

Člen 13. 
Minister za socialno politiko in narodno zdravje do

polnjuje ta navodila po potrebi, ki se pokaže. 
Člen 14. c •'•• 

Ta navodila stopijo v moč z dnem razglasitve v 
>Službenih novinahc. 

V Beogradu, dne 14. marca 1932.; S. br v 4400., 
Minister za socialno;politiko 

in narodno zdravje 
Ivan Puceljj s. r. 

_• >Slnžbeni M e i t 228/20 iz 1. 1932, ,- ';' /"j"..,.,';, 
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Obrazec k čl. 3. in 12. 
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1. FOLIA COCAE 
(I. skupina) 

Datum 

1. I. 
1932. 

•5. 1. 
1932. 

31. I. 
1932. 

1. II. 
1932. 

2. TINCTURA COCAE 
(II. skupina) 

Nabavljeno od koga in kdaj 

Zateklo se iz leta 1931 

Izdelano v laboratoriju 

Stanje g 

Zateklo se Iz proMega meseca s » . 

Množina 
g •Datum Porabljeno po receptih in за 

galenske preparate 

Rp. -No. 

» » 

• 9 

•21 

46 

101 

121-.-.. . , 

191 . . . 

Na recepte. Urada ostalih društev . 

» » 

iz knjige 
receptov 

Rp. No. 221 , . g 

Množina 
S 

10,0 

15,0 

20,0 

15,0 

10,0 

10,0 

45,0 

125,0 

-10.0 
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Datum 

1. I. 
1932. 

15. I. 
1932. 

31. I. 
1932. 

31. I. 
1932. 

1. I. 
1932. 

3. COCAIN MURIAT 

(II. skupina) 

Nabavljeno od koga in kdaj 

Zateklo se iz leta 1931 . , . „ » . 

Miško vie i komp., Beograd . , . » 

>IZÌS< . « . » I I J ! • » » » 

Skupaj g 
Porabljeno 

« 

Stanje g 

Zateklo se iz prošlega meseca . . . 

Množina 

3,50 

10,00 

10,00 

23,50 
9,85 

13,65 

13,65 

Datum 

8. I. 
10. I. 
12. I. 
14. I. 
15. I. 
18. L 
21. I. 
22. I. 
28. I. 
30. I. 

1. II. 
1932. 

Porabljeno po receptih in za 
galcnske preparate 

Rp. No. 4 . . . 
„ „ • 10 . . . 
„ „ 2J . i . 
„ „ 42 : . . 
» ,> 60 . , l 

» » 78 . • i 
n » 96 . i i 
n » 112 . . . 
„ „ 150 . , i 
„ „ 164 . . , 
„ „ 186 . t ( 
„ „ 204 . . . 
» „ 301 . . i 
„ „ 324 . . . 

Na recepte Urada ostalih društev . 

iz knjige 
receptov 

Rp. No. 348 

Množina 
g 

0,50 
0,40 
0,10 
0,60 
1,00 
0,20 
0,40 
0,30 
0,10 
0,80 
0,20 
0,15 
0,25 
1.00 

3,85 

9,85 

9,85 

Datum 

1. L 
1932. 

14. I. 
1932. 

31. L 
1932. 

1. П. 
1932. 

Nabavljeno od koga in kdaj 

Zateklo se iz leta 1931 . « .' 

»Jugofarmacija«, Beograd , . 

Skupaj g 
Porabljeno 

Stanje g 

Zateklo se iz proflega meseca , • .. 

4. OPIUM 

(II. skupina) 

Množina 

135,00 

1000,00 

1135,00 
128,60 

1006,60 

1006,60 

Datum 

2. I. 
1932. 

6. I. 
1932. 

10. I. 
1932. 

14. I. 
1932. 

24. L 
1932. 

28. I. 
1932. 

20. L 

29. I. 

4. II. 

Porabljeno po receptih in za 
galenske preparate 

iz knjige 
receptov 

Rp. No. 8 . . . . 

» » 28 . • • • 

» » 45 . » p » 

» » 68 i « § f 

K n 102 . > i •», 

„ „ 186 . • i » 

Na recepte urada ostalih društev . . 

Za 1'Ko. Ta. Opii . • i i • • 

Za 200 g Pul. Dowerl t , . • . 

Skup»j g 

Rp> Ш4 ј Ш . s •_» • « » s « » 

Množina 

0,60 

0,80 

1,20 

0,70 

. 0,30 

0,80 

4,20 

100,00 

20,00 

128,50 

0,95 



36. kos. 

Datum 

1. I. 
1932. 
6. i. 
1932. 

20. I. 
1932. 

31. I. 
1932. 

1. II. 
1932. 

5. CARDIAZOL DICORDID lag. orig. à 10 g 

(II. skupina) 

Nabavljeno od kòga in kdaj 

Zateklo se iz lela 1931 . . . . s , 

sJugofarmacija«, Beograd . , > . » 

»Slavija«, Novi Sad < s • t • » . 

Skupaj kosov 
Porabljeno kosov 

Stanje 

Zateklo se iz prošlega meseca , . . 

Množina 
kosov 

15 
9 

6 

Datum 

1. I. 
1932. 
6. I. 
1932. 

10. I. 
1932. 

12. I. 
1932. 

20. I. 
1932. 

26. I. 
1932. 

4 - I I 
1932., 

Porabljeno po receptih in za 
galenske preparate 

Rp. No. 6 

» n 28 

„ „ 60 

„ „ 71 

t» ™ " « 

receptov 
iz knjige 

„ „ 11* . . . i 

Na recepte Urada ostalih društev 

Rp. . No. 212 • • » § • « • » 

697 

Množina 
kosov 

6. CODEIN PHOSPH. 

(III. skupina) 

Datum 

1. I. 
1932. 

28. I. 
. 1932. 

31. I. 
1932. 

1. IL 
1932. 

Nabavljeno od koga in kdaj 

Zateklo'se iz leta 1931 

»Kaštel«, Zagreb . . 

• Skupaj g 
Porabljeno 

Stanje 

Zateklo, ,6.e iz grošlega meseca , 

Množina 

07,00 

100,00 

167,00 
38,80 

128,20 

. 128,20 

Datum 

31-1 
1932. 

15-1 
1932. 

26-1 
1932. 

29-П 
1982. 

Porabljeno po receptih in za 
galenske preparate 

Na recepte 

V ročni 
prodaji 

Po priročni knjižici za 
. oddajanje v ročni 

prodaji 

Za вуг. Codeini . . . , . , , , . 

Za izdelavo specialitet . . . . . . 

Na recepte • • l i a i i i » 

Množina 
• S 

7,50 

9,30 

2,00 

20,00 

38,80 

8,30 
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370. 

Ratifikacija 
avtomobilne konvencije po Poljski za 

svobodno mesto Gdansk.* 

Ministrstvo za zunanje posle republike Francije je 
obvestilo s svojo noto z dne 22. februarja 1932. ministr
stvo za zunanje posle kraljevine Jugoslavije, da je vla
da republike Poljske dne 14. novembra 1931. v imenu 
svobodnega mesta Gdanska ratificirala po členu 104. 
versailleske mirovne pogodbe mednarodno avtomobilno 
konvencijo s prilogami z dne 4. aprila 1926., ki je bila 
pri nas objavljena v »Službenih novinah« št. 99-XL z 
dne 20. aprila 1929.** 

Iz pisarne ministrstva za zunanje Dosle v Beogradu, 
dne 1. marca 1932.; Pov. br. 3545. 

371. 

Zapisnik 
o podpisu statuta stalnega mednarodnega so
dišča: fakultativne odredbe gorenjega za
pisnika; zapisnik o reviziji statuta stalnega 
mednarodnega sodišča; zapisnik o pristopu 
Zedinjenih ameriških držav k zapisniku o 
podpisu statuta stalnega mednarodnega so

dišča, ratifikacija po Kolumbiji.*** 

Tajništvo Društva narodov je obvestilo z okrožnico 
5. L. 2. 1932. V. ministrstvo za zunanje posle, da je de
poniral stalni delegat republike Kolumbije dne 6. janu-
arja 1932. pri tajništvu Društva narodov ratifikacijski 
instrument Nj. E. predsednika republike Kolumbije za: 

zapisnik o podpisu statuta stalnega mednarodnega 
sodišča, priloženega zapisniku o podpisu, ki se nanj na
naša in ki je bil sestavljen v Ženevi dne 16. decembra 
1920.; 

zapisnik o reviziji statuta stalnega mednarodnega 
sodišča, sestavljen v Ženevi dne 14. septembra 1929.; 

zapisnik o pristopu Zedinjenih ameriških držav k 
zapisniku o podpisu statuta stalnega mednarodnega so
dišča, sestavljen v Ženevi dne 14. septembra 1929. 

Delegat republike Kolumbije je istočasno podpisal 
fakultativno odredbo, označeno v zapisniku o podpisu 
statuta stalnega mednarodnega sodišča, in je podal na
slednjo izjavo: 

>Republika Kolumbija priznava za obvezno in polno-
veljavno tudi brez posebne konvencije, s pogojem vza-

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
12. marca 1932., št. 58/XXII/156. 

** »Uradni list« št. 292/69 iz leta 1929. 
*** »Službene novine kraljevine, Jugoslavije« z dne 

6. marca 1932, š t 52/XX/138, -

jemnosti nasproti vsaki drugi državi, ki sprejme isto. 
obveznost, jurisdikcijo stalnega mednarodnega sodišča 
skladno s členom 36. statuta.« 

Iz pisarne ministrstva za zunanje posle v Beogradu, 
dne 22. februarja 1932.; Pov. br. 1275. ;i•':. 

372. 

Pristop 
Zedinjenih ameriških držav konven
ciji o izboljšanju usode ranjencev* 

Švicarsko poslaništvo v Beogradu obvešča s svojo 
noto 28-L-7 z dne 15. februarja 1932., da je deponiral po
slanik Zedinjenih ameriških držav v Bernu dne 4. fe
bruarja 1932. ratifikacijski instrument za konvencijo o 
izboljšanju usode ranjencev in bolnikov v vojskah med 
vojno, podpisano v Ženevi dne 27. julija 1929., in za kon
vencijo o postopanju z vojnimi ujetniki z istega dne. • 

Obe konvenciji stopate v moč šest mesecev po de-, 
poniranju ratifikacij, t. j . izza dne 4. avgusta 1932., sklad
no s členom 33. Ženevske konvencije in členom 92. zako
nika o vojnih ujetnikih. -v.-'-' 

Iz pisarne ministrstva za zunanje posle v Beogradu^ 
dne 18. februarja 1932.; Pov. br. 2663. 

Banove uredbe. 

373. 

Razglas. 
Gospod minister za finance je z rešenjem br. 18.857/III 

•z dne 10. marca 1932 na osnovi čl. 2. zakona o podaljšanju 
veljavnosti izprememb in dopolnilnih odredb dosedanjih 
finančnih zakonov, ki se nanašajo na samoupravna telesa, 
čl. 3/6 zakona o ureditvi vrhovne državne uprave in § 6., 
točka 10., zakona o organizaciji finančne uprave odobril 
proračun mestne občine ljubljanske za leto 1932. v iznosu 
Din 45,321^00-— izdatkov in Din 39,068.662"— dohodkov, 
tako, da se primanjkljaj Din 6,252.838-— pokrije s pred
pisom dotolade 50% na vse vreto državnih davkov, ki zna
šajo skupaj Din 12,505.677'— ter proračun izrednih iz
datkov Din 13,290.668-— in Din 16,290.668-— izrednega 
pokritja. 

S proračunom se odobravajo še: 
1. proračun ustanov z Din 86.571-53 dohodki in isto 

lolikoizdatki, ; " ! 

2. proračun mestne klavnice z Din 4,217.120'— do« 
hodki in isto toJiko iadaifcki, 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z 4 n e 
5. marca 1932., št. 52/XX/137. — Konvencijo gl. >Služ-. 
beni liste â t 650/83 iz Jeta 1931, 
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3. proračun mestnega vodovoda z Din 7,196.446-— 
dohodki in isto toliko izdatki, 

4. proračun mestne elektrarne z Din 16,027.505-— 
dohodki in isto toliko izdatki, 

5. proračun mestne plinarne z Din 4,270.597#— do
hodki in isto toliko izdatki, 

6. proračun mestnega pogrebnega zavoda z Din 
1,350.058-— dohodki in isto toliko izdatki, 

7. proračun mestne zastavljalnice z Din 405.782-— 
dohodki in isto toliko izdatki, 

8. proračun mestne priprege z Din 1,480.506-— do
hodki in isto toliko izdatki, 

, 9. proračun 6% obligacijskega posojila z Din 
3,845.059-— dohodki in isto toliko izdatki, 

,.Д0. proračun 6% gradbenega in investicijskega po
sojila z Din 1,836.186-— dohodki in isto toliko izdatki, 

• 11. proračun zaklada meščanske imovine z Din 
604.399'— dohodki in- isto toliko izdatki, 

: 12. naredba o občinski trošarini in uvoznini, 
13. mestna delavska zavarovalnica z Din 632.000'— 

dohodki in isto toliko izdatki, 
14. naredba o občinski davščini na potrošnjo. 

. Po gornjem rešenju,'točka 12., se izvrše v naredbi o 
občinski trošarini sledeče izpremembe: 

V I. delu se bo.od tar. postavk 1. do 26. plačevala 
o b č i n s k a t r o š a r i n a po odobreni tarifi. 

V II. delu se.črtajo besede »tarifa za občinsko dav
ščino na blagovni promet« in se zamenja z besedo 
MI v o z n i n a « . 

Za pobiranje trošarine velja naredba o občinski tro
šarini meeta Ljubljane (»Uradni list« banske uprave 
Dravske banovine 52. kos z dne 19. aprila 1930.), za pobi
ranje uvoznim© pa naredba pokrajinskega namestnika za 
Slovenijo e pravilnikom z dne 12. avgusta 1922 .(»Uradni 
list« š t 88 z dne 25. avgusta 1922), odnosno naredba po
krajinske uprave za Slovenijo z dne 20. junija 1923 
(»Uradni list« št. 58 z dne 23. junija 1923) ter tarifa iz 
leta 1931. (tar. post. 27. in 86.). 

Na podäagi uvodoma cit. ministrske odločbe razgla
šam nastopoa.naredbe mestne občine ljubljanske: 

Naredba 
o proračunu mestne občine ljubljan

ske za leto 1932. 

Člen 1. 

Občineki proračun za leto 1932. se odobruje: 
I. z rednimi izdatki . . . . . . . Din 45,321.500-— 

z rednimi dohodki (s presežki do
hodkov v proračunu.občinskih ? 

, podjetij) . „ . . , * * . . . . . . . . „. 45,321.500*— 
II. z izrednimi izdatki . , , ? . „ 13,290.668-— 

z izrednimi dohodki , . . . . ,, 13,290.668-— 

člen 2. 

Proračuni izdatkov in dohodkov po Senu 1. BO ae-
etavni del pričujoče nftredbe.. 

Člen 3. 

Virmane med pozicijami iste partije 
odsek na predlog župana. . . . , 

Člen .4 

Proračunsko rezervo porazdeljuje na posamazne par
tije finančni odsek na predlog župana. 

Člen 5. 

Krediti, odobreni s proračunom za podpore in sub 
vencije, se ne smejo zviševati iz rezervnih proračunskih 
kreditov. 

Člen 6. " 

Občinski svet se pooblašča, da sme zvišati ,med 
izvrševanjem proračuna po pristanku finančnega odseka 
kredite občinskih potrebščin v mejah presežkov onih 
dohodkov, ki se dosežejo po mesečnih stanjih preko vsot, 
določenih v proračunu. 

Člen 7. 
Donos kuluka se sme porabiti tako, da se po mož

nosti in v mejah dopustnosti primerno znižr;-» •• trezne 
postavke pri VI. poglavju proračuna. 

Člen 8. 

V delno kritje potrebščin, navedenih v proračunu, 
pobira mestna občina izza 1. januarja 1932. davke, takse, 
doklade in naklade, navedene v IV. poglavju. 

Vodarina se bo pobirala tudi v 1. 1932. v smislu 
zakona z dne 4. aprila 1890. (deželni zakonik letnik 
1890., IV. kos, stran 17. in 18.). 

Člen 9. 

Izdatki, angažirani pravilno in skladno fž obstuječirhfi 
predpisi v enem proračunskem letu, k i niso spogli'<biU 
izvršeni iz kakršnihkoli razlogov v določenih rokih račun
skega leta, se smejo vršiti tudi po preteku tega račun
skega leta; vendar pa se morajo, vknjiževati na posehni 
račun »Občinske obveznosti iz prejšnjih let«, in izkazati 
v končnem računu onega računskega leta, v katerem se 
efektivno izvrše. 

Člen 10. 

Vse občinske nabave se morajo vršiti z razpisom. 
Od teh se izvzamejo nabave do,zneska Din 5.000-—, ki 
se smejo vršiti tudi komisijski po kratki poti. 

Za nabave veljajo smiselne določbe »Zakona o držav
nem računovodstvu«, oddelek B: »Pogodbe in nabavke« 
in »Pravilnika« k temu zakonu'ter banove »Odredbe o 
ustanovitvi, sestavi in poslovanju centralne komisije'"za 
skupno nabavo : večjih potrebščin banovinskih uradov, 
zavodov in podjetij na področju Dravske banovine«; 
(»Službeni, list kraljeyske banske uprave Dravske: bano
vine«, 11. kos, z dne 12. februarja 1931., št. 74). :, 

_ Nabave iz prvega odstavka tega člena: se morajo 
vršiti tako, da se po turnusu uvažujejo posamezne stroke 
vseh trgovcev in obrtnikov iz seznama ' »Dobaviteljev 
mestni občini«. Znesek Din 5,000-— velja samo z* en
kratno letno dobavo istih ali sorodnih predmetov. Dobave 
istih predmetov po delnih zneskih niso dopustne krat
kim p_ôtem, 
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Določbe odstavka 2. tega člena je uporabljati tako, 
da pri oddaji načelno ne odločuje najnižja ponudba, pač 
pa zdrava aritmetična sredina, pri čemer se je ozirati 
na to, da se more dobav udeleževati kolikor mogoče več 
solidnih oseb, pri katerih se zlasti uporabljajo domače 
delovne moči, domači produkti in pri katerih so mezde 
osebja socialno pravične. Naročila za dobave do. 5.000-— 
dinarjev podpisuje župan. 

Člen 11. 

Nekvarno § 11. >Določb o potovalnih pristojbinah 
za občinske svetnike in uslužbence mestne občine ljub
ljanske« sme odrejati mestni načelnik službena poto
vanja po potrebi. f 

Člen 12. 

Nočno, nedeljsko in delo v nadurah je urediti tako, da 
je tako splošni upravi, kakor podjetjem dana možnost 
po čim večji zaposlitvi novih brezposelnih delovnih moči. 

Od brezposelnih podpor je najmanj г/3 uporabiti z 
organizacijo produktivnega zasilnega dela in s podpora
mi v naravi. 

Člen 13. 

Če bi proračun za leto 1933. ne bil pravočasno odo
bren, sme občina do odobritve poslovati z dvanajstinami 
v mejah proračuna za leto 1932. 

II. 

Naredba 
o pobiranju občinskih davščin, taks in 

* doklad v mestu Ljubljani v letu 1932. 

Na podstavi odobrenega proračuna bo pobirala mest
na občina ljubljanska v letu 1932. te-le davščine, takse 
in doklade: 

•'.• 1. Občinsko trošarino in uvoznino po rešenju mini-
efrstva za finance br. 18857/III z dne 10. marca 1932. 

2. Tehtarino v izmeri kakor za 1. 1931. 
3. Tržnino v izmeri kakor za 1. 1931. 
4 Sejmarino (prej tržna pristojbina) v izmeri kakor 

za 1. 1931. 
. 6. Mestarino v izmeri kakor za 1. 1931.'.'.•••• 

. . 6 . Vodovodno naklado, gostaščino, kanalsko1 pristoj
bino po nastopni izmeri: 

A. Vodovodno naklado od uradno ugotovljene .•'.'. 
kosmate najemnine v L 1931. 

L od starih hiš . « . . « « . « . . » . . 1% 
II. od novih hiš, ki so bilo zgrajene po mesecu ' 

juniju 1920: 
a) za stanovanja z letno kosmato najemnino 

do Ddri 6000"— . . . t . . a V '..-'••' . 2% 
b) za stanovanja z letno kosmato najemnino 

nad Din 6000-— ' . . ' " . ' . t* . . . . ]i% 
• i *) zastanovanjia, Id jihporabljajo lastniki hiš za- ''•' 

ee2 pri napovedani najemnini ÇLQ Djn600Q*i^- $$ 

č) za stanovanja, ki jih porabljajo lastniki hiš za- • 
se, pri napovedani najemnini nad Din 6000'— 5% 

•III. Za obratovališča trgovcev itd. v starih in novih 
hišah . 6 % 

B. Gostaščino od uradno ugotovljene kosmate, 
najemnine v 1. 1931. 

I. Od starih hiš . . . . . . . : i% 
(Najemnine do vštetih Din 200-— so gosta-

ščine proste.) 
II. Od vseh novih hiš, ki so bile zgrajene po me-.-

secu juniju 1920: 
a) za stanovanja z letno kosmato najemnino., 

do Din 60C0-— .;; \Џ 
b) za stanovanja z letno kosmato najemnino 

nad Din 6000-— 3% 
c) za stanovanja, ki jih porabljajo lastniki hiš za-v , 

se, pri napovedani najemnini do Din 60C0v—, 2% 
č) za stanovanja, ki jih porabljajo lastniki-hiš za

se, pri napovedani najemnini nad Din60G0-—' A% 

III. Za obratovališča trgovcev itd. v starih in novih 
hišah •. . . . , . . 5% 

C. Kanalsko pristojbino od uradno ugotovljene 
kosmate, najemnine v 1. 1931. 

I. Od starih hiš . . . •. .' . . . . . . . . 2% 
II. Od vseh novih hiš, ki so bile zgrajene po nie-' 

secu juniju 1920 . . . . . . . . . '. .'- \% 

III. Za ona poslopja, ki niso podvržena gostaščini, 
znaša kanalska pristojbina po 50 par od vsa- , : , ; 

kega m2 zazidane ;ploskve, ki se pomnoži s | i ; 

številom nadstropij. (Rešenje ministrstva • za; v. 
finance, z dne 30. septembra 1927., D. R .. •.'' 
Br.. 121253, mag. št. 28783/27.) . \ . - • 

7. Portalni davek v izmeri kakor za 1. 1931: / 3 
8. Občinsko davščino za prenočišča v izmeri1'k&kor 

za 1.1931. . ' ' • • ' . " . ' " . ' . ' , ' : = ';..;.;. 
9. Občinsko takso za predelavo stanovanjska r pro

storov v poslovne lokale v izmeri kakor za 1. 19Š1. 
''-'•10. Prifastkarino v izmeri'käkor za 1. 1931. 

11. Občinsko davščino na vozne listke električne 
cestne železnice v izmeri kakor za 1. 1931. 

12. Občinsko davščino na vozila v nastopni izmeri: 

1. K o č i j e : 

a) od enovprežne konjske ekvipaže v za
sebni posesti in uporabi letnih . , . . Din 250*— 

b) od dvovprežnih letnih' • •. '.-•;. . : . f.... y ; .ÖDO"*-
Vprezanja po. več ko dva konja, v en voz (n. pr. 

ruske trojke, športne četvorke ali Šesrorke), ako se vrši 
le izjemoma, ni obdavčiti posebej. Pri stalnih takih .vpre
gah je vsakega konja nad število dveh računati posebej 
z letnimi Din 50'—. -..- ,, ••„>••, 

2. B r e k i i n g i g e : .. 
Za vsak zaseben.konjski brek in za vsako zasebno 

konjsko gigo * . ' „. s « . , 1 t . • 

3» Av-tom-obHlY < 

Din 150--

a) za osebne avtomobile in. avtotaksije po Din 82*50 
za vsakih začetih 50 kg čiste teže; 

b) za tovorne avtomobile z zračnimi'pnevmatikami za 
vsakih začetih 60 kg čiste'teže po Din 4&^i ' '•'' \ 
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c) za tovorne avtomobile s poJzračnimi pnevmatikami 
?,a vsakih začetih 50' kg čiste teže po Din 57-50; ' 

č) za-tovorne avtomobile s polno gumo za vsakih zače
tih 50 kg teže po Din 82-50; 

d) za priklopne, vozove tovornih avtomobilov in trak
torjev z zračno gumo za vsakih začetih 50 kg čiste 

•"• : teže po Din IO*—, za iste s polno zračno gumo za 
.::•. vsakih začetih 50 kg čiste teže po Din 1S-—, za iste 

s polno gumo za vsakih 50 kg čiste teže po Din 20-—. 

4. A v t o b u s i i n a v t o t a k s i j i : 

'_'.. ,,Vsi avtobusi, ki prevažajo potnike v LjubJjano, pla
čalo 'pavšal: . • . . . . . -
•a) na podstavi voznega reda za' vožnje, predvidene v 

•n'tem voznem redu, mesečno vnaprej za vsako vožnjo 
.. . J ) in T--*-; . , 
b) za vsako vožnjo preko voznega reda Din 8*—; 
c) avtobusna podjetja, ki ne prijavijo voznega reda,1 

plačajo za vsak uvoz v mestni pomerij Din 10-—; 
č) .osebni in tovorni avtomobili, ki ne plačajo takse iz 
^ točke 3._, in avtolaksiji plačajo na račun gornje dav-
. ščine za vsak uvoz v mestni pomerij Din 10'—. 

' A . .. i 

5. M o t o c i k l i : 

ч.лј Bočenši z letom 1929. se je razširila občinska dav
ščina na vozila tudi na motocikle s priklopnim vozom ali 
рјег.-njega ter znaša za vsakih začetih 10 kg čiste teže 
po Din 20-—. 

Po naredbi bivše deželne vlade za Slovenijo z dne 
4. januarja 1921. (>Uradni list«-z dne 17. januarja 1921, 
št. 19/5) § 5., točka 2., so vozila zavezana davku, če ne 
garažirajo dalje nego 20 km zunaj ljubljanske občinske 
meje. 

18. Občinske takse v nastopni izmeri: 
a) Za tombolo, keglanje na dobitke, strelja-. 
'.'".nje nadobitke, in sploh na vsako igro 

na dobitke Din 150-— 
b) za tekmovalnof vožnjo ali tekmovalno ja

hanje . . . . . . . . . . . . . . • >, 100-— 
c) za prireditev umetnega ognja, baklado 

• ali za javne zabavne obhode v preobleki „ 50-—' 
c) od godbenih avtomatov (gramofonov, or-

' kestrionov, električnih klavirjev itd/) v 
javnih lokalih za vsako leto . . . . . „ 100*— 

d) za predstave v gledališčih, cirkusih in 
varijetejih in za koncerte od vsake pred
stave . , 

e) za predstave posestnikov menažerij, vrti
ljakov, strelišča, gugalnic in marijohetnih 
gledališč, telovadcev, panoram, brzo-
tekov, čarodejev in enake umetniške pri
reditve za vsak dan . . . . > « , 

Za kulturne predstave se ne plača 
; tu navedena taksa, бе so oproščene tudi 

državne takse. . 
f) za vsakega psa za.vsako koledarsko, leto 

g) za plesne zabave . . . . . . . . . . . . 
•'.' ža v9ak dan, poleg' fòga za vsakega god

ca Din 2—, 

Ó0--

100'— 

h) če so gostilne in kavarne odprte čez po
licijsko uro, se plača za vsako noč . . 
kadar se pri tem ne prekoračijo tri ure, 
se plača za vsako uro po . . . . . . . . 

i) za slovesno praznovanje svatbe . . . . 
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.50— 

. ,. . „ 12-50 

. . „ 125-— 
14. Občinsko davščino na potrošnjo po sočasno ob

javljeni naredbi. 
15. Veselični davek v izmeri 20% od cene vstopnic, 

toda najmanj Din 0-10 za vsako vstopnico. 
Kinematografi plačajo veselični davek v izmeri 10% 

od cene vstopnic. 
Veselična davščina od prireditev v barih, nočnih 

zabaviščih, igralnicah itd. znaša 20% od kosmatih do
hodkov. .. 

16. Občinsko doklado na. vse državne neposredne 
davke, razen na one, ki so po zakonu prosti doklad v 
unificirani izmeri 50%. 

17. Klavniške pristojbine v izmeri kakor za 1.1931. 
18.'Opominarino v izmeri kakor za leto 1931. 
19. Zamudne obresti za terjatve nad-, Din 20-— se 

računijo s 6%, vendar pa v vsakem primeru najmanj 
Din 5-—. 

100-— 
..7Ó-—. 

1П. 

Naredba 
o občinski davščini na potrošnjo, ka
tero plačajo gostje v gostilnah, kavar
nah, zajtrkovalnicah, vinotočih in na 
društvenih veselicah (prireditvah). 

. . • • § ! • 

V socialne namene mestne občine ljubljanske se po
bira občinska davščina (na računske listke) na potrošnjo, 
katero plača gost v gostilni, kavarni, zajtrkovalnici, vino-
toču in na društveni ali privatni veselici (prireditvi) in 
katera se steka v celoti v socialni fond mestne občine 
ljubljanske. 

••\ ' § 2 . ' 

Občinska davščina na potrošnjo âe pobira v vseh 
gostilniških^. kavarniških, zajtrkovalniških in vinotočnih 
obratih ter v prostorih, kjer se vrše društvene prireditve, 
odnosno veselice na računske listke v izmeri 80 par od 

, računa, k i ga plača gost od potrošnje v skupnem, iznosu; 
od Din 10-— dalje. 

. :•-- ••;• ' § 3 . • , 

Potrošnje v skupnem iznosu do Din 10-— 9 0 te 
davščine oproščene. 

§ 4 . • 

Mestno načelstvo v Ljubljani založi za pobiranje 
davščine na potrošnjo . računske listke v obliki - blokov. 
Računski listek nosi mestni grb ter je zaznamovan, z 
zaporedno številko in serijo bloka. 
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§ 5 . 
1 Mestno riačelstvo izdaja računske listke v obliki 

blokov po 100 kosov proti plačilu v blokih zapopadenega 
zneska, odštevši 10% za režijo prodajalca. 

§ 6 . • . 

. Za pobiranje občinske davščine na potrošnjo je 
odgovorna ona oseba, ki pobira denar, t. j . nameščenec 
ali koncesionar aH zakupnik gostilniškega, kavarniškega 
in točilnega obrata ter prireditelj veselice, vendar pa 
lahko določi za to odgovornost gotovo osebo, ki pa jo 
mora javiti mestnemu načelstvu. 

Za plačilo davščine in eventualne kazni jamči prven-, 
stveno oni, ki pobira denar, v primeru neizterljivosti pa 
subsidiarno koncesionar ali zakupnik gostilniškega, ka
varniškega in točilnega obrata ter prireditelj veselice. 

§7. 

Ko se ta naredba odobri, odnosno razglasi, je vsak 
lastnik zgoraj omenjenih obratov in prireditelj veselic 
dolžan kupiti pri mestnem načelstvu računske listke ter 
takoj pričeti s pobiranjem. 

§ 8. 

Davščina na potrošnjo je javna občinska davščina. 
Kršitve te naredbe se kaznujejo: 

V prvem primeru dokazane kršitve z 
globo . • • V; . ; Din 100— 

v drugem primeru dokazane kršitve 
••;... z globo . . . . . . . . . . . „ 250— 

v tretjem primeru dokazane kršitve z 
globo . . J ' . . - . ' „ 500— 

za vsako nadaljnjo kršitev . . . . . „ 1.000'— 
poleg plačila prikrajšane davščine. 

• Globe sé stekajo v socialni fond 'mestne občine ljub
ljanske. 

Prikrajšano davščino in globo odmerja mestni do-
hodarstveni urad, ki vodi tudi kontrolo nad to davščino. 
Prizivi nimajo odložilne moči. , • 

§ 9 . 

V vseh stvareh te naredbe odloča v prvi stopnji 
mestno načelstvo. Zoper to odločbo je dopusten priziv 
na mestni občinski svet, zoper odločbe občinskega sveta 
pa na kraljevsko bansko upravo Dravske-banovine. Pri
ziv je vložiti v vsakem primeru pri mestnem načelstvu 
v 14 dneh od dne, ko se je izročil stranki izpodbijani 
odlok. Dan vročitve se ne šteje, č e je zadnji dan nedelja 
ali praznih, se podaljša rok za 1 dan. Če je bil priziv 
oddan pò pošti, je odločilen v navedenih primerih datum 
poštnega pečata. • -

§10. : : ' 

Gorenja davščina se more plačati tudi v obliki pav-
šaliranja. Pavšal odmeri mestno načelstvo na predlog 
ravnateljstva dohodarstvenega urada. 

§ 1 1 . 

Ko stopi ta naredba v veljavo, izgubi veljavnost 
naredba o sanitarno-obrtni kontrolni davžčini x paesini 

občini ljubljanski, odobreni z odločbo gospoda ministra 
za finance pod št. 17.472 z dne 8. aprila 1930. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 28. aprila 1932. 

II. No. 4679/3. 
Ban: 

dr. Marušič s. r. 

374. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No. 123/2. 

Objava. 
Občina Gornja Lendava, v srezu Murska SoboTS, 

bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« 
v letu 1932. nasledpje občinske trošarine: 

a) od 1001 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 1001 piva Din 100—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6—. 
Kralievska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne ?7. aprila 1932. 

II. No. 2157/2. 

Objava. 
Občina Hudo, v srezu Litija, bo pobirala od dneva 

razglasitve v, »Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine; 

a) od 100 1 vina Din 50—, 
b) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 26. aprila 1932. 

II. No. 9494/1. 

Objava. 
ODčma Krašnja, v srezu kamniškem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine :-

a) od 1001 vina Din 100—, 
b) od 1001 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 1001 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 20.—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10-—, 
f) od prašičev Din 10*—'. • • • • • • 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani; 
dne 29.. aprila 1862, 
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I I . No. 996/5. 

Objava. 
Občina Krka, v srezu litijskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 1001 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 1001 piva Din 100—, 
č) od bi stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 30-—, 
e) od prašičev Din 20'—, 
f) od 1,00 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 50-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 27. aprila 1932. 
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II. No.'1613/1. 

Objava. 

Občina Police, v srezu Ljutomer, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 60-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 20—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 25..aprila 1932. 

II. No. 113/1. 

Objava. 
Občina Sorica, v srezu kranjskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 

-. л. - c) od 100 1 piva Din 100—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 9. aprila 1932. 

II. No. 2081/2. 

Objava. 
Občina Št. Rupert, v srezu Krškem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu. 1932. na
slednje občinske trošarine: 
•••••• a) od 100 1 vina Din 50—, 
i' • b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 

c) od 100 1 piva Din 100—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

'ruma in konjaka Din 8—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 20-—, -
e) od goveda pod 1 letom Din 10*—, *' 
f) od prašičev Din 5—, 
g) od drobnice Din 6*—. 

Kraljevska baneka uprava Dravske Banovine v. Ljubljani, 

H. No. 1200/2. 

Objava. 
Občina Turjak, v srezu Kočevje, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 piva Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 26. aprila 1932. 

II No. 31.188/1. 

Objava. 
Občina Vrhe, v srezu slovenjgraškem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 1001 vina Din 100—, 
b) od 1001 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 1001 piva Din 20—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 27. aprila 1932. 

875. 

Izpremembe 
v staležu državnih in banovinskih 
uslužbencev na področju Dravske 

banovine 
A. Državni uslužbenci. 

Z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani z 
dne 9 marca 1932, I. No. 2387/1, je postavljena T o m a -
z i č E m a, arhivska uradnica IX. položajne skupine pri 
kraljevski banski upravi Dravske banovine, za arhivarja 
VIII. položajne skupine na dosedanjem službenem mestu. 
# Z odlokom z dne 9. aprila 1932., I. No. 2424/2, se ie 
izpremenil odlok z dne 21. marca 1932., I. No. 2424/1 
a katerim je bila postavljena V o v k E l e o n o r a za 
zaščitno sestro in uradnico X. položajne skupine pri 
zavodu za zdravstveno zaščito mater in dece v Ljubljani 
v tem smislu, da se postavlja imenovana za zaščitno 
sestro pri zdravstvenem domu v Tržiču. 

( n o n
z °dtok<>m kraljevske banske uprave z dne 31. marca 

1932, I. No. 244/1, je postavljen K e k A l o j z i j , poli
cijski stražmk-pripravnik pri upravi policije v Ljubljani, 
za policijskega stražnica IIL razreda na dosedanjem 
wjiftbeeew» neetou. 
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Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 20. aprila 1932., I. No. 2354/4 je bil vpokojen 
M a u s e r A l o j z i j , služitelj I. skupine iste banske upra
ve s pravico do pokojnine, ki mu pripada po službenih 
letih. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 1. aprila 
1932, I. No. 2765/1, je postavljen M l a k a r J a k o b , 
policijski stražnik-pripravnik pri upravi policije v. Ljub
ljani, za policijskega stražnika III. razreda na dose
danjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 31. marca 
1932, I. No. 268/1, je postavljen P o h l e v e n F r a n c , 
policijski stražnik-pripravnik pri upravi policije v Ljub
ljani, za policijskega stražnika III. razreda na dose
danjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 1. aprila 
1932, I. No. 2766/1, je postavljen R u p n i k F r a n c , 
policijski stražnik-pripravnik pri upravi policije v Ljub
ljani, za policijskega stražnika III. razreda na dose
danjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 1. apri
la 1932., I. No. 2767/1, je postavljen S e k i r n i k J o s i p , 
policijski-stražnik-pripravnik pri upravi policije v Ljub
ljani, za policijskega stražnika IUI." razreda na doseda
njem službenem mestu. 

Z odlokom bana Dravske banovine z dne 8. aprila 
1932, I. No. 2889/1, je odpuščen iz državne službe . s 
30. IV. 1932 S l a v i c A. F r a n , policijski stražnik III. 
razreda, pripravnik pri predstojništvu mestne policije 
v Mariboru. 

Z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani z 
dne 31. marca 1932, I. No. 271/1, je postavljen S t a r e 
J o s i p, policijski stražnik III. razreda — pripravnik pri 
upravi policije v Ljubljani, za policijskega stražnika III. 
razreda na dosedanjem službenem mestu. 

B. Banovinski uslužbenci. 

Postavitev pomočnika kletarskega nadzornika Dravske 
banovine v Mariboru. 

Z odlokom'bana Dravske banovine v Ljubljani z 
dne 21. aprila 1932, I. No. 2932/2, je bil sprejet za bano-
vinskega pomočnika kletarskega . nadzornika Dravske 
banovine s sedežem v Mariboru, gospod.Zmavc Andrej, 
ravnatelj vinarske in sadjarske šole v Mariboru v pok. 
Imenovanemu se je odredil uradni sedež pri sreskem 
načelstvu sreza Maribor, levi breg. 

' O tem se obvešča občinstvo s pripombo, da se je 
obračati v zadevah, ki se tičejo kontrole vina, v kolikor 
gre za območje bivše mariborske oblasti, na pomočnika 
kletarskega nadzornika pri sreskem načelstvu sreza 
Maribor, levi breg; 

Z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani 
z dne 26. aprila 1932., I. No. 1730/4, je bil na podlagi 
§ 109. zakona o uradnikih upokojen dr. J o s i p Male-
r i č , banovinski zdravnik združene zdravstvene občine 
y Črnomlju. 

Popravek. V ^izpremembah v staležu.' državnih in 
banovinskih uslužbencev«, objavljenih v »Službenem li-

.stu« št. 344/33 z dne 27. aprila t. 1., se mora namesto 
»mg. ph. Stranek Viktor« glasiti pravilno: »mag-, pharm. 
Strauch Viktor«,. 

Izdaja kraljevska banska oprava Dravsko banovine; njett predstavnik in urednik: Pohar Robert v LJubljani, 
liaka la zalaga; ЗЏвкагца »ЈИегМк s Ljubljani; njen predstavnik; Qtmar Jülenalek v LJubljani. 
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K R A L J E V I N A J U G OS L A V U A 

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

37. kos. V LJUBLJANI, dne 11. maja 1932. Eetnik III. 
V S E B I N A : 

37G. Monopolno kazensko postopanje. 
377. Razpis o postopanju za likvidacijo potnih stroškov carin

skih uslužbencev, M obremenjajo privatne osebe. 
378. Dopolnilna izjava . Japonske ob. ratifikaciji konvencije o 

' avtorski pravici. 
- i J . 

379. Razglas banske , uprave o pobiranju občinskih doklad, 
pristojbin in samostojnih občinskih davščin v mestni 
občini Maribor za leto 1932. 

380. Objave banske uprave•- o pobiranju občinskih trošarin 
v letu 1932. 

Uredbe osrednje vlade. 
376. 

Na osnovi § 147. zakona o državnih monopolih pred
pisujem to-le 

monopolno 
kazensko postopanje.* 

Uvodne odredbe. 
Ölen 1. 

Niàce ne sme biti obsojen za monopolno kainivo 
dejanje, Če se njegovo kaznivo dejanje, ne preišče po 
.predpisih tega postopanja. 

Člen 2. 
. Odredbe tega postopanja veljajo -tudi- za ttfjV držav

ljane. ' 

Zalotitetji. 
:•••• v . ' č l e n 3. 

Prijemanje monopolnih lçrlyoév vree uslužbenci, na
vedeni v odstavku. (Ô .§ 117. zakona o državnih, mono
polih. 

Ovaditelj. 
Člen 4. ; 

(!) Ovadileijeva ovadba (prijava) se - sprejema brez 
takse, ovaditeljevo ime pa se čuva tajno,, če ovadite) j 
to zahteva (§ 114. m. z.). 

* jSluŽbene novine kraljevine Jugoslavijee z dne 
18. aprila 1932., it. 89/ХХХУП/2вО. — üpoätevani so 
tudi' popravki >Shižb'ene novinec z dne 5. maja 1932. 
St. i02/XLV$22. — ТЈШУ glej >8tažbeni--liste ž t 70/6 
fa L i ö s V ' ; ••••. 'r u •••>••- v ! ' ": :, • 

(») K prijavi ovaditelja brez podpisa se prišije za
pečaten zavitek, z imenom, poklicem in prebivališčem 
ovaditelja. Na zavitku je napisano: >Ime tajnega ova-, 
ditelja«. . Zavitek sme pristojno višje oblastvo odpreti, 
toda,ga mora takoj po vpogledu zapečatiti. 

(3) Na ovaditeljevo zahtevo izda oddelek finančne 
kontrole ovaditelju potrdilo o prejemu prijave; v tem 
označi datum prejema prijave, številko, s katero je vpi
sana, in osumljenčevo ime. če se je monopolno kaznivo 
dejanje na osnovi prijave odkrilo, je treba, če to zahteva 
ovaditelja y-pjotaodiui nalmadno dostàyitì-VTSt<) in količino 
zaseženih monopoliziranih predmetov in označiti tudi 
v̂ soto morebiti za ovadite!jsko nagrado izplačane akonta
cije. Za to potrdijo se ne plačuje taksa. 

Člen 6. 
Če zahteva ovaditelj del . ovaditeljske nagrade vna

prej, mu sme starešina oddelka dati izvestno vsoto, če 
je kaj kredita, toda samó, če se po njegovi prijavi doseže 
stvarni uspeh (§ 6. m. z.). *\ 

Člen 6. 
Če se je podala prijava nepristojnemu oblastvu, jo to 

pošlje pristojnemu oblastvu takoj, najkesneje pa v 24 
urah. Poslednje mora postopati nadalje po odredbi člena 
7. tega postopanja. 

-• T V . •' , 

Dejanski popis. 
, Člen 7. 

0) Uslužbenci, ki jim je po zakonu o državnih mono
polih dolžnost, prijemati monopolne krivce in paziti na 
to, da se odred.be tega. zakona pravilno izvršujejo, morajo 
iakoj, ko sami doznajo ali se jim prijavi (ovadi), da se 
je storilo ali da se bo storilo monopolno kaznivo dejanje, 
iikreniti vsej česar treba, da se kaznivo dejanje odkrije, 
krivci primejo, monopolizirani predmeti in stvari, s kate
rimi se je kaznivo dejanje storilo, zasežejo, odnosno da 
% nameravana izvršitev kaznivega dejanja prepreči 

• (3) Čim odkrijejo ti. uslužbenci monopolno kaznivo 
Љу^о^-швајо. àeetaviii dejanski popis (zapjanik Ô kaz-
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nđvem dejanju) in osumljenca zaslišali, če je prijet, dejan
ski popis pa taikoj poslati glavnemu oddelku finančne 
kontrole obenem z zaseženimi predmeti in stvarmi (§ 119. 
in. z.). 

(») Obrazec za dejanski popis predpisuje monopolna 
uprava. 

Člen 8. 
V dejanskem popisu mora biti navedeno to-le: osum

ljenčevo ime. in priimek in ime njegovega- ožeta in ma
tere; njegov poklic;, prebivališče in hišna številka; kdaj 
in kje se je odkrilo kaznivo dejanje; vrsta» količina in 
izvor zaseženega monopoliziranega predmeta; zasežene 
stvari, ki so rabile za izvršitev monopolnega kaznivega 
dejanja; veota morebiti prejetega denarja; katera za
konska odredba se je kršila; ali osumljenec priznava 
kaznivo dejanje in kaj navaja v svojo obrambo; zalo-
tileljevo ime kakor tudi vse ostalo, kar ima pomen za 
Ugotovitev kaznivega dejanja. 

Člen 9. 
<*) K sestavitvi dejanskega popisa kakor tudi tehta

nju, odnosno štetju monopoliziranih predmetov se pokli
čejo, da bi prisostvovali, predsednik občine, odnosno va-
Ski starešina ali dva polnoletna grajana, po možnosti 
vešča pisanja. 

(») Dejanski popis podpisujejo zalotitelji, osumljenec 
ш pa predstavnik občine ali dva grajana, če sta prisotna. 

(•) Zalotitelji in predstavnik občine, odnosno prisotna 
državljana skrbe za to, da se ugotovi osumljenčeva isto
vetnost. 

<») Vse omenjene osebe morajo biti podpisane na 
dejanskem popisu praviloma s popolnim imenom in pri
imkom; vmes naj postavijo začetnico očetovega imena; 

(«) Dejanski popis mora praviloma biti napisan s 
črnilom in overovljen po uradu, čegar uslužbenci so kaz
nivo dejanje odkrili. 

Člen 10. 
Ce dejanskega popisa ni mogoče sestaviti povsem v 

spredaj predpisani obliki, je navesti razloge za to na de
janskem popisu samem. Toda tud.i če se to opusti, je 
vendar izvesti nadaljnje postopanje na osnovi dejanskega 
.popisa. 

Člen 11. 
X1) Za kazniva dejanja, ko se izroči premalo tobaka 

po odstavku (») § 36. zakona o državnih monopolih, se
stavlja dejanski popis odkupna komisija. Predstavnik ob
čine, odnosno dva grajana ni da bi morali prisostvovati. 

(*) Odkupna komisija pošlje dejanski popis po to
bačni postaji pristojnemu preiskovalnemu oblastvu (§ 119. 
m. z.). 

V. , 

Pripor osumljenca in osebna ter hišna 
preiskava. 

Člen 12. . 
M Ce pri dejanju zasačeni storilec monopolnega 

kaznivega dejanja iz §§ 101. ali 102. zakona o državnih 
monopolih ni znam ali бе ee potepa ali бе nima «**""** 
stanovališča, pa obstoji sum, da bi pobegnil ali oteževal 
preiskavo, kazni pa ne more plačati ali je ne zadostno 
zavarovati, se pripre in oajkttaqje. в U Ш& iiSflft Е#-

37. kos. 

(2) Ob priporu se mora razpravljati monopolno kaz
nivo dejanje kar najhitreje (§ 105. m. z.). 

(3) Na čelo poslednjega spisa o takem kaznivem de-
jstaju je napisati: »Pripor«. 

Člen 13. 
' Kóntrolm uslužbenci postopajo pri kontroliranju in 

pregledu tobaka povsem po odredbah § 29. zakona o 
državh»*1 mohoiblUi. , 

Člen 14. 
V ostalem se uporabljajo- glede osumljenčevega pri

pora in osebne preiskave, preiskave stanovanja, poslopij 
in prostorov odredbe zakona, o -organizaciji finančne 
kontrole. 

VI. 

Preiskava. 
Člen 15. 

(*) Cim prejme oddelek finančne kontrole dejanski 
popis in vse ostalo, kar je z njim v zvezi, izvrši preiskavo. 

(2) Starešina oddelka ali njegov namestnik je pre-
iskoyalec, zapisnik pa vodi zapisnikar. 

(<) Preiskovalec ne more biti oni, zoper katerega se 
lahko podajo prigovori iz člena 48. tega postopanja. 

VII. 

Okrivi jenčevo zasliševanje. 
•'•''• Clenlfc. 

(*) Ce se privteüe okrivijenec k oddelku finančne 
kontrole, ko se preda dejanski popis, ga preiskovalec ta
koj zasliši. 

(2) če okrivljenec ni bil priveden, ga pozove pre
iskovalec po svojih organih, ali po občini ali po držav-
nem krajevnem policijskem oblastvu. 

(a) Pozivanje je lahko ustno ali pismeno. 
(4) Pismeni poziv se izroča okrivljencu osebno. 

Okrivljenec potrdi prejem s podpisom na wocUnicd. Ce 
ne zna pisati, ga podpiše vročevalec. Vročevalec napiše 
na vročilnico s črkami datum, kdaj se je poziv vročil, če 
tega že ni okrivljenec storil. 

(*) Ce okrivljenca v njegovem stanovanju ali v nje
govi poslovalnici iii moči najti, da bi se mu poziv vročil, 
ali če poziva noče sprejeti, se izroči poziv občini. Pisme
no obvestilo o tem prilepi vročilec na vrata stanovanja 
ali poslovalnice. Vročilec označi na vročilnici s črkami 
datum, kdaj je predal poziv občini in.prilepil obvestilo 
na vrata. . . 

(e) Ce se stanovanje ali poslovalnica okrivljenca, KI 
se mu naj poziv vroči, ne da poizvedeti, se prilepi poziv 
na občinsko hišo, če treba, pa se objavi tüdi po časopisih. 
Vročevalec napiše na vročiLnico s črkami datum, kdaj se 
je poziv, prilepil na občinsko hišo. 

C) Ce je okrivljenec zunaj področja preiskovalnega 
oblastva, zaprosi preiskovalec oddelek finančne kontrole 
ali pristojno policijsko oblastvo, da ga zasliši. 

(«) Ce okrivljenec na pismeni poziv ne pride, ga eme 
preiskovalec po svojih organih ali po policijskem oblastvu 
tudi s stražo privesti. 

(•) Ce je okrivljenec državni ali samoupravni usluzi 
benec ali vojak, na področju preiskovalnega oblastva, za
prosi preiskovalec njegovo ЈиадЦор^ ojj^aaixßt j ^ M ^ j P l 
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•••••'• •• • • ' : - ' - . " - ' ' • •'••" ' ' C l e n 1 7 . 

Ce okrivljenec ,na. določeni dan neopravičeno ne pri
de po pozivu, niti ga je' moči privesti, se dovrši preiskava 
brez njegove zaslišbe in se pošljejo spisi o kaznivem de
janju pristcjni finančni direkciji, ki izda odločbo, neglede 

.na to, da okrivljenec po;.svoji krivdi ni bil zaslišan. 

' ! ' '•<• '•' " '•'• • •" ' ; Clen 18. 

(') Ob pričetku prvega zasliševanja je vprašati 
okrivl>nca za ime in priimek, vzdevek, če ga ima, za 
ime in priimek roditeljev, za materin dekliški priimek, 
katere 'vere je,' kje Je rojen, kje živi, koliko ima let, kakšen 
državljan jé,' s c i m s e b a v i , k a k š n e so njegove rodbinske 
razmere, ali je pismen, ali jé služil pri vojski, kakšnega 
•imovinskega'• slanja1 je, ' àlï je bil, kdaj in zakaj je bil 
obsojen, ali je sedaj v preiskavi, če je pa maloleien, kdo 
je n.egov zakoniti zastopnik. 

., C) Nato je priobčiti okrivljencu, česa je okrivljen, in 
ga, je .vprašati, kaj navaja v svojo obrambo. 
• .... O3) Ce okrivljene« stvari, katere je okrivljen, n e raz
jasni, popolnoma, .mu postavlja preiskovalec potrebna 
vprašanja. Ne, smejo se pa postavljati takšna vprašanja, v 
katerih je, že,lojbseženo navodilo, kako bi bilo treba od
govarjati, •••,,\. . '.(.,.. 

(4) Ce navede okrivljenec v svojo obrambo kakšne 
okolnosti in dokaze, jih j e . t r e b a zbrati in preizkusiti, 
razen če jih je navedel očitno samo zato, da postopanje 
'zavlačuje. ' i" ' • "•' ! " 
• r v : , , , , • ... - , : . ! : . , . ] • - -

...,., ;. .,...,... .Člen. 19. 

•••• -C) V zapisniku mora biti to, kar je okrivljenec po
vedal, točno zapisano. '.•••••• 

( 2 ) . № dopustno, zavajati okrivljenca v priznanje z 
obljubo, slepjtvijo, pretnjo ; ali silo, niti ga namenoma 
• nočnimi zasliševanji,ali, na drag način utrujati, da bi 
priznal., . . . . : . 

) .,(") Ce. оквдуДјепес na nekatera vprašanja noče od
govarjati -ali če, se, dela gluhega, nemega ali blaznega, 
označi; preiskovalec to v zapisniku. Finančna direkcija 
postopa,.v: tak&m primeru po odredbah v členu 17. tega 
..postopanja. . .„. ,:,,j •• . ... •. . . . . . 

••••'••i-"-'-'1 ' ' Člen 20. •' • >' 

Ce treba, je okrivljenca soočiti s soudeležencem, pri
čo ali'1 zälo'üteljem. ' " ' 

Člen. 21, 

()) Ce, ok^ivijenac, n e umeje službenega jezika, se 
zasliši.,po, tolmaču, akp njegovega jezika ne umejeta pre
iskovalec j n zapisn^kari 
. ,:.,.(a) Ce je .okrivljenec gluh, se mu postavljajo vpra
šanja pismeno, če je pa nem, se pozove, naj odgovarja 
pismeno. Ce ; se na ta način zasliševanje n e more opra
viti, se po možnosti pozove zaradi tolmačenja taka oseba., 
ki se z okrivljencem more sporazumeti. 

•• *'•' : " »:-. -i--:, - ' ! • VIII. v 

••SM 
Zasliševanje prič. 

Člen 22. 

•'•'(*) Preiskovalec zaslišiza pričo vsakogar, o katerem 
arfedi, Qa more" dati pò <svoji neposredni zaznavi o iz-
vlÄtra kaznivega-"dejanja'ali o atoriLou podatke^ ki so 

| (') Ce to postopanje ne odreja drugače, mora vsakdo, 
ki je pozvan za pričo, na poziv priti in pričati. 

Člen 23. 

(') Pozivanje se vrši ustno ali pismeno. 
(2) Pdsmeni poziv se vroča naslovijencu ali njego

vemu odrastlemu domačinu, odnosno nameščencu v obra
tovalnici ali poslovalnici. Prejemnik potrdi prejem s pod
pisom na vročilnici. Ce n i pismen, ga podpiše vročevalec. 
Ce naslovlj&nec poziva.noče sprejeti, označi vrečevE.Vc 
lo na vročilnici. . 

(3) Osebe, ki so na odsluženju vojaške obveznosti ali 
so v državni ali samoupravni službi, se pozivajo po njih 
uradih. чЈ 

Člen 24. 

(L) Če priča ne pride na pismeni poziv in neflrihoda 
ne opraviči ali če poziva noče sprejeti ali če brez opra-
vičbe odide iz kraja, kjer bi morala biti zaslišana, se sme 
priča s stražo privesti. 

! (2) Ce nastopi primer iz predhodnega odstavka kakor 
tudi, če priča pride, toda noče brez zakonskega vzroka 
pričati, jo naznani preiskovalec pristojnemu policijskemu 
oblast/vu, ki jo kaznuje po § Š4. zakona o občem uprav
nem postopku z .denarno kaznijo do 500 dinarjev aii za
porom do 10 dni. 

Člen 25. 

0) Dolžnosti pričanja se opraščajo: 
1. oseba, ki je z okrivljencem zaročena; 
2. okrivljenčev zakonski drug, tudi če zakon več ne 

obstoji; 
3. kdor je z okrivljencem v sorodstvu po krvi v na-

vzgornji ali navzdolnji premi črti, v postranski črti pa 
do vštetega tretjega kolena, po svaštvu pa do vštetega 
drugega kolena; " 

4. kdor je z okrivljencem v hišni zadrugi- ; 

5. kdor je bil okrivljencu k r s t n i boter a l i ' k o m u r je 
bil okrivljenec krstni boter ali kdor izmed njiju je otro
kom drugega krstni boter, kakor tudi kdor je z okriv
ljencem v razmerju varuha, varovanca, skrbnika, oskrbo
vanca, posinovnika (pohčeriteljice), posinovljenca (po
ncer jenke), rednika in rejenca. 

(») Preiskovalec mora te osebe pred njih zaslišanjem 
a h čim zve za njih razmerje proti okrivljencu, poučiti, 
da jim ni t reba pričati. Njih odgovor na to se postavi v 
zapisnik. 

(*) Ce je več okrivljenčev, pa je priča samo z enim 
a h z nekaterimi izmed njih v zgoraj omenjenem raz
merju, sme odreči tudi proti ostalim - pričevanje «amo 
tedaj, če njene izpovedbe ni mogoče ločiti, ne da bi s e 
dotikala priča rudi onega okrivljenca, zoper katerega ii 
ni treba pričati. & J 

Člen 26. 

Ce priča n e biva na področju preiskovalnega oblastva 
se ^ргода oddelek finančne kontrole, na čigar področju 
рпса biva, odnosno krajevno upravno ali policijsko obla-
stvo, da jo zasl iš i 

Cleo 27. 

• C) Zasliševanj© prize ee prične z , vprašanjem za 
n j e n o i m e ш priimek, bivališče, poklic, leta starosti, vero-
lzpovedanje in njeno razmerje proti okrivljencu 

(»J Nato je priči povedati, o čem ji je treba' pričati, 
io. Jo je ороадпШ вд Ша&^ izgovedaü.resnico, na ka-
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zenskopravne posledice krivega pričevanja, in če se priča 
zapriseže, na svetost in pomen prisege. 

(3) Če izpovedba priče ni jasna, ji, je postaviti po
trebna vprašanja, da se pojasni in dopolni to, kar je : 

izpovedala. Ne smejo se pa postavljati vprašanja, v ka
terih je obseženo navodilo, kako bi bilo treba pričati. 

(*) Pričo je vprašati, odkod ji je znano ono, o čemer 
priča. 

(s) Po potrebi je izvršiti soočitev prič. 

Člen 28. 

Ce priča ne umeje službenega jezika ali če je gluha 
ali nema, je treba postopati po členu 21. tega postopanja. 

Člen 29. 
Ce se zaslišujejo "zalotite! ji kot priče v isti stvari, je 

vzeti v zapisnik obširno izpove&bo samo enega, iz-
povedbe ostalih pa se vpišejo v zapisnik samo. kolikor se 
s to izpovedbo ne ujemajo, odnosno kolikor jo izpremi-
njajo ali dopolnjujejo. 

IX. 

Ogled. . . ; ! ' ' . ' 
Člen 30. 

Zaradi pojasnitve stvari sme odrediti preiskovalec 
na predlog ali po službeni dolžnosti ogled. Če treba, po
zove k ogledu enega ali več izvedencev. 

Zapisnik 
Člen 31. 

O vsakem zaslišanju kakor tudi o opravljanju ogleda 
mora preiskovalec sestaviti zapisnik. 

••••••• Č l e n 3 2 . 

(') Zapisnik mora obsezati; kraj, čas in predmet po
slovanja; ime preiskovalca, zapisnikarja in ostalih roseb, 
ki se zaslišujejo, odnosno se udeležujejo poslovanja; vse
bino zaslišanja, odnosno ž ogledom najdenega stanja; 
svojeročne podpise vseh oseb, ,ki se udeležujejo poslova
nja; nepismene podpisuje zapisnikar. 

(') Ce se vrši zaslišanje po tolmaču, je označiti, v 
katerem jeziku se je vršilo in kdo je bil tolmač. •.,. • 

Člen 33. 
(») Zapisnik se mora pred podpisom precitati zasliša

nemu, odnosno osebam, ki sodelujejo pri poslovanju. Če 
obseza zapisnik več ločenih listov, podpiše zaslišaha ose
ba vsak list, preiskovalec ga pa parafira/ .•...-.-

(2) Ce kdo noče podpisati zapisnika ali če odide, pre
den se zapisnik sklene, označi preiskovalec to v zapisniku 
in navede, zakaj se je podpis odrekel. 

/(*) Če se delo ne da dokončati venera dnevu, se 
vpiše vsak dan v zapisnik ono, kar se je ta-dan naredilo 
in se Dredüisno podpiše. 

XI. 

Postopanje z zaseženimi predmeti in stvarmi. 
Člen 34. '..,'•.; i ; '..fai.,.-

Z zaseženimi moïiopolizirajlinji ipredmetij.s stvarmi, 
s katerimi se |e monogolno kazniva dejanje izvrzÜOj in 

z neupravičeno zasejanimi tobačnimi sadikami. ter ne
upravičeno zasajenimi tobačnimi, rastlinami je ravnati po 
§104. zakona o državnih monopolih. 

. . ' ' • ' Člen 35. ' ( 

Oblastva, ki zasežejo monopolne predmete in stvari, 
s katerimi se je izvršilo monopolno kaznivo dejanje, jih 
morajo izročiti pristojnemu oddelku finančne kontrole. 
Za carinarnice veljajo odredbe § 120. zakona o državnih . 
monopolih. ";• 

Člen 36. 
Ce ni preiskovalno oblastvo popolnoma prepričano, 

ali so monopolizirani predmeti, ki so se zasegli, pred
met monopolnega kaznivega dejanja ali ne, zaprosi za 
mnenje monopolne uprave. Mnenje monopolne uprave je 
obvezno. ••.'••••-..• 

Člen 37. . . . 
Zaseženi tobak, nëglede na to, v kakšnem stanju je, 

tobačno seme, umetne vžigalnike, kresilnike in 'nj ih 
rezervne dele kakor tudi kremene za njih -prižiganje 
mora poslati oddelek finančne kontrole takoj po zasegi 
najbližji monopolni napravi (tobačni postaji ali tvornici 
tobaka), zaseženi cigaretni papir monopolni napravi, ki 
predeluje cigaretni- papir, zasežene vžigalice pa se ko
misijski uničijo. 

; Člen 38. ,.":. 
(') Zaseženo sol proda oddelek zakupniku velike 

prodaje, če ima založišče v kraju, kjer se je kaznivo 
dejanje storilo, po ceni, po kateri kupuje sol iz držav
nega založišča, toda po odbitku prevoznih stroškov od 
državnega založišča, iz katerega se zalaga,.do založišča 
njegove prodaje .na debelo.,; . . ,'•} •..-

•(*) i Ce zakupnik v kraju, kjer se je kaznivo dejanje 
izvršilo,1' nima založišča, -proda oddelek 'sol najbližjim 
pooblaščenim malim prodajalcem soli po določeni ceni 
in po odbitku provizije, do katere imajo pravico. Ce 
znaša po enem kaznivem dejanju množina zasežene, soli, 
prodane malim prodajalcem, več kot 50 kg, se nadomesti 
zakupniku provizija po odbitku, prevoznih stroškov od 
državnega založišča soli, kjer se zalaga, pa do: njegovega 
založišča za veliko prodajo, ki je kraju, kjer se je kaznivo 
dejanje izvršilo, najbližje. . 

' (') Dokaz o prodaji se priloži spisom o kaznivem 
dejanju. 

Cleh 39. 
(J) Zaseženi petrolej proda oddelek na javni dražbi. 

Najnižja pr'odajhä ceha, po odbitku stroškov za'.prodajo, 
mora obsezati znesek y s e h javnih davščin. Pod to s cene 
se'sme prodati petrolej samo s pristankom monopolne 
uprave. . ; ' . 

(2) Zapisnik o javni dražbi je priložiti spisom b 
kaznivem dejanju. ' ' . ' . . ; . „ • • ' . ' , . . • 

CÏen 40. 
(') Zasežene stvari, ki so bile potrebne za Izvršitev 

monopolnega kaznivega dejanja, se prodajo '• na' javni 
dražbi. Ce so té stvaEi zunaj prometa",'se uničijo po na
vodilih monopolne' uprave, če jih ta ne' utegne1 uko-
ristiti. 

(2) Zasežene stvari-, ki ;niao zunaj prometa,,Se Vrnejo 
okrivijencu ali lastniku, èe položi préd dražbo njih.viréd* 
opst, ki jft. določita dva .cenilca „T- ìgrajànàuVfzaJdalìik; 
ki se sestavi gri pristojnem grelskovftlaeni oblas tvu .* 

Љ 
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. (8) Ce spozna preiskovalec, da zasežene stvari po 
svojem značaju' ne izgube kaj svoje'vrednosti in da ni 
treba hapravljati stroškov za njih hrambo, ni da bi jih 
moral prodati, dokler se ne'odloČi'pravnomočno o kazni
vem dejanju. 

Člen 41. 

Denar, dobljen s„prodajp zaseženih monopoliziranih 
predmetov in, stvari ali-dobljen za ..ocenjeno.-vrednost 
stvari, .in. vpbče denar, ; ki se okrivljenomu; odvzame ali 
dobi iz kateregakoli naslova po monopolnem kaznivem 
dejanju, se mora takoj. .poslati monopolni upravi. -: 

Člen 42. : 

Če stvar, s katero je bilo izvršeno monopolno kaz
nivo dejanje, ni svojina tfkrivljenca ali onega, za Čigar 
račun se je monopolno.. kaznivo dejanje izvršilo, sme 
lastnik ali imetnik te stvari, ki dokaže, da ni vedel, da 
bo uporabljena.za izvršitev monopolnega kaznivega, de
janja, zahtevati, naj se. mu stvar izroči, odnosno njena 
prodajna vrednost izloči iir izroči, ko je.dokazal svojino. 

; ' : • • ' Člen 43'. 

0) Oddelki finančne kontrole in carinarnice morajo 
vročati monopolni upravi poročila o prijavljenih %оа-
kritih) kaznivih dejanjih po obrazcu, ki ga ta predpiše. 

(2) Po'kaznivih' dejanjih, premale predaje tobaka, 
Vročajo tà poročila tobačne postaje. ' 

•'•• • : i'-' • ' . ' . . • - Člen 44. . . ; . ' " . " ; . • 
'•';• 'Ko jVpreiskava'končana, dostavi"• preiškovarecr V.dé- ; 
jaihëkèm popjéui'ïmé in priimek'oVâdîtéJIjai (čVje kater!), 
njegovo zanirïiarijé in'"bivališče, če ni zahteval; hàj ostane 
•njegovo- ime tajno (člen 5.') ; kaj se je ukrenilo z zaseže
nimi stvarmi, s katerimi se je monopolno kaznivo de
janje. izvršilo, odnosno z denarjem, dobljenim zanje; če 
je pkrivljenec v priporu, datum, ko je bil priprt, če pa 
JE.izpuščen v ;prosto9t, tudi še datum, ko je bil puščen 
v svobodo; vsoto stroškov,. ki so nas/tali, da se ; uničijo 
tobačne.sadike.аЦ, фоаспв. газШде, če.jih ni že uničil 
okrivljenec, : kakor /tjidi vse drugo, p čemer misli, ;.da 
Je treba posebej poudariti. 

' . ' •.-• ' Č l e n 4 5 . . ••*•• 

Ko popolnoma dovrše preiskavo, pošljejo oddelki 
finančne kontrole vse spise z vsemi prilogami in s krat
kim poročilom vred pristojni finančni direkciji v na
daljnje postopanje«neglede, na ;tp, ali je krivec znan ali 
neznan. 

ХП. 

:\"'" 
Odločanje^ 

,.. ; Č ] e n 4 6 . . . ' : • . . •'.•-,- ' " " 
. " v : ; ' . " :.:»-" " : - ••'-.'.' ; •• : ' . . . . . . . . . . . . . 

'•••••••vC) ;Za Ш р с а г ф v prvi stopnji pp. monopolnih: kaz-
niirih 'dejanjih }ë ptistojnfi; finančna direkcija;'tia'katere 
p ^ t t c j u ee je. kazaiVo'; dejahje odkrilo (§121., odstavek 
( l ) m . •&>.; •••' '•'•' ; ; " ' f i ; " ' : ; ; ' - ' ' - ; , J ; - " " ' •'•.••••'- '•: 

^;'•i::.;П-TШéиiбhé''•:điiiek<iiJe .odločajo 'o kafciuvïh. dejanjih 
fe §§ 1Ö1. in-l^/ '^akoria o đržaviim monopolih1 •kòle-
giailno» o kaanivih dejanjih' iz '§ 103. pafìèainoosèbnó"; --••• 

• ' • - - • • • •• 7 0 9 

(8) En uradnik finančne: direkcije, diplomiran prav
nik, je. referent za monopolna, kazniva dejanja; kolegij 
pa sestavljajo' finančni direktor ali njegov namestnik, 
referent za. monopolna.kazniva dejanja in še, en uradnik. 

,.(4) O kaznivilv.dejanjih iz § 103. zakona o drža j ih 
monopolih odloča en uradnik finančne direkcije, diplo
miran pravnik, ki je lahko, tudi referent za monoDolna 
liazniva dejanja. 

.'. Člen 47. . . ." 

0) Ob koncu vsakega koledarskega leta odredi fi
nančni direktor s pismeno naredbo referenta za mono
polna, kažnjiva dejanja in njegovega namestnika ter ostale, 
uradnike in.njih namestnike, ki naj v prihodnjem letu 
rešujejo 'monopolna kazniva dejanja. -
" ; (2) Na isti način odredi enega uradnika diplomi
ranega .pravnika in njegovega namestnika, ki zastopa 
državne koristi pred upravnim sodiščem (§121., od
stavek (3), m. z.) 

' • . • . ' • . • • • . ' • • . • • • Č l e n 4 8 

.Od udelezW ,pri odločanju o monopolnih kaznivih 
dejanjih je izključen:" ' 

1. kdór je z okrivljenim v zakouski zvezi ali v so
rodstvu po krvi v navzgornji ali navzdolnji ravni črti 
do kateregakoli kolena, v postranski črti do četrtega 
kolena, po svaštvu pa do vštetega drugega kolena, ali 
kdor je z okrivljenim v hišni zadrugi:* 

• 2- kdor je bil okrivijehcu krstni boter ali komur 
je bil okrivljenec krstni boter in kdor izmed njiju je 
oti'okòm drugega krstni'boter; 

3. kdor je z okrivljencem v razmerju varuha, varo
vanca,- skrbnika, oekrbinmic^iposuiovnika/^poučerifeljioe), 
posîïiovijenca (pohčerjenke), rednika in rejenca; 

4. kdor je bil priča istega kaznivega dejanja ali je 
bil v isti kazenski stvari pooblaščenec ali je oddal izve
deniško mnenje;'. 

5. kdor je posloval v isti kazenski stvari kot pre
iskovalec ali branilec. 

v. i . '.. . .,, •. ,Clen 40., • • 

Kò prejme'finančna direkcija spise o monopolnem 
kaznivem dejanju, se prepriča referent predhodno,'ali 
je preiskava popolnoma dokpnčana; če najde, da je ne. 
dostatkpv, ki so važni za pravilno odločbo o kaznivem 
dejanju, Vrne -spiše oddelku v dopolnitev. •'•"•' ' " ' : 

•• •' . -. \ ' 

' ... ' ' . ' " Člen 50. 
•.:, •(%Kolegij sklepa z večino glasov m se vodi o 
skjepik zapisnik,, ki ga. podpisujejo Člani kolegija. 

(s) Rešitve, ki se vročajo okrivijencu (§ 123. ni' z.), 
najsi pp.kaznivih dejanjih, ki se odločajo kolegialno ali 
pa edinoosebno, podpisuje finančni'direktor, odnosno 
njegov namestnik. 

č»cn.51.; 

, ,• .ß Odločbe p monopolnih kaznivih dejanjih se iz-
dajajo. na osnovi preiskovalnih spisov. 

(«) Pri ocèrijanju dokazov je upoštevati vse činje
nice in okolnosti, ki so važne, kakor tudi zvezo, ki je 
med njimi. ' J 

Čleri'o2.' 
;•";; V rešitvi (odločbi, razsodbi) še morajo navesti do

kazi m razlogi,., iz-: katerih • ee -ofcrivljeaiec aprašča aü 
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kaznuje. V poslednjem primeru se morajo navesti tuđi 
olajšujoče in obtežujoče okolnosti, ki so se upoštevale 
pri izrekanju kazni (§ 111., odstavki ( l), (2) in (3), in 
§ 113. m. z.), kakor tudi zakonske odredbe, na katere 
se rešitev opira. Razen tega se mora v njih označiti 
denarna kazen, odnosno zaporna kazen (§ 113. m. z.) 
ir. koliko znaša zaporna kazen za primer, da se denarna 
kazen ne da izterjati (§ 112. m. z.), kakor tudi urad 
(sodišče) in rok za vložitev pravnega sredstva, taksa, 
določena za to pravno sredstvo, in urad, pri katerem je 
treba pravno sredstvo vložiti (§ 123. m. z.). Razen tega je 
označiti v rešitvi finančne direkcije imena oseb, ki so 
rešitev izdale; obrazložiti je ob kratkem vsebino mono
polnega kaznivega dejanja in kako je treba ravnati z 
zaseženimi stvarmi, odnosno z denarjem, dobljenim za
nje (člen 59. tega postopanja). Ce je okrivljencu izre
čena kazen, je treba označiti, katere stroške in v ka
terem znesku mora stroške plačati (člen 80. tega po
stopanja). 

Člen 53. 

(») Ce je storil sadilec tobaka kaznivo ' dejanje iz 
§§ 101. in 102. zakona o državnih monopolih (izvzemši 
primer iz § 106., odstavka (') ), se mora v kazenski re
šitvi odrediti, za kateri čas ne sme dobiti dovolitve za 
sajenje tobaka (odstavek 0) § 106. m. z.). 

(») C© je storil kaznivo dejanje iz §§ 101. ali 102. 
zakona o državnih monopolih prodajalec monopoliziranih 
predmetov na veliko, se mora v kazenski rešitvi odrediti, 
da ima kazen za posledico, da je zakupna pogodba raz
drta; če pa je kaznivo dejanje iz omenjenih §§ storil 
mali prodajalec monopoliziranih predmetov, se mora v 
kazenski rešitvi odrediti, za koliko časa izgubi dovo
litev za malo prodajo monopoliziranih predmetov (§ 108. 
m. z.). ! 

Člen 54. 

(») Ce je izvršilo monopolno kaznivo dejanje več 
oseb, se obsodi na kazen vsak zase. Na isti način se 
kaznujejo tudi zasnovalci in pomagači monopolnih kaz
nivih dejanj. \ . 

(*) Vsi obsojenci jamčijo solidarno za plačilo izgube 
časa pričam in prisotnim in ostalih kazenskih stroškov 
(§109. m. z.). 

Člen 55. 
(i) Ce storilec monopolnega kaznivega dejanja ni 

znan, a je storjeno v hiši, odnosno v obratovalnici ah v 
prostorih, ki spadajo k hiši ali obratovalnici, tako da 
so ga utegnili storiti'samo domačini, odnosno nameščenci 
obratovalnice, se smatra gospodar (glavar rodbine ali 
zadruge), odnosno lastnik obratovalnice za storilca, do
kler ne dokaže nasprotnega. 

(z) Pri pravnih osebah se smatra za lastnika obra
tovalnice njih poslovodja (§ 110. m. z.). 

Člen 58. 

Pomagač, ki ovadi ostale storilce monopolnega kazni
vega dejanja, preden se je odkrilo kaznivo dejanje, se 
oprosti vsake kazni (§ 115. m. z.). 

Člen 57. 

O vsaki prekršitvi monopolnih zakonov se mora 
odlučiti s posebno, rešitvijo. Samo če je storjenih več 

kršitev obenem, pa so med.seboj.v zvezi, se, qdjoci o 
njih z eno rešitvijo, toda v tem primeru, nadomestna 
zaporna kazen ne sme prerezati maksimuma, določenega 
v odstavku (5) § 112., odnosno! v § 113.'.,m. .z,,.\.. ,. 

Člen 58. 

Ce se ugotovi, da monopolnega kaznivega dejanja 
ni, ali če se okrivljenec kazni oprosti : ali Če se iz ka
teregakoli razloga preiskava po kaznivem •déjètnju''pre
kine ali če oblastvo, ki sodi, spozna, da'stvar,' s katero 
je bilo monopolno kaznivo dejanje izvršeno, za1 izvršitev 
kaznivega dejanja ni bila neobhodno potrebna še vrne 
lastniku stvar ali znesek, za katerega se je prodala, 
odnosno položena cenilna vrednost. 

, Člen 59, ' " •',, '.',;;.. ,,; 

Ce je nevarnost, da bi storilec monopolnega kazni
vega dejanja obrezuspešil izterjavo zneska !iz': rešitve ' ò 
kazni s tem, da odsvoji svojo imovino;, ima finančna 'di
rekcija pravico, zavarovati izterjanje denarne'kazni iz 
njegove imovine (§116 m. z.). 

Člen 60. 

(») Krivčeva smrt, ki je nastopila, preden-je postala 
razsodba pravnomočna, prekine vsako,.nadaljnje;'posto
panje zoper njega. < • 

( !) Ce umre krivec,, preden se. je;,izdala, rešitev o 
kaznivem dejanju, pripadejo, zaseženi ,,monopolizirani 
predmeti fondu za pobijanje monopolnih kaznivih de
janj (§ 126. m. z.). 

(*) V primerih iz predhodnega odstavka ali če „se 
ne ve, kdo je krivec, pa so zasežene stvari,-, s katerimi 
se je izvršilo monopolno kaznivo dejanje,,moja ugotoviti 
finančna direkcija po dejanskem,ipppisvt objektivno,da
janje in odločiti o zaseženih stvareh,-odnosno,o. denarju, 
ki se je zanje dobil. ,; - .,,.-, i- >•:•.: •• 

• • • ч .-.- -. :,::- • .ni, ' - / -:i i r > : ! 

Cien61. ; : ] .. .,. .-..;;•:: i/'--
(!) O rešitvah po monopol hih kaznivih déjànjin mo^ 

rajo finančne direkcije in carinarnice, 'ko bpstà'riéjo're
šitve pravnomočne, obvestiti monopolno'upravo, pristojni 
oddelek finančne kontrole in občino, kjer je obspjenec 
nastanjen. / ' " ' ' ' 

(*) Ko postane rešitev izvršna, vroči finančna direk- . 
ci ja monopolni upravi poročilo, ali se je denarna kazen 
od obsojenca izterjala ali pa je nadomeščena z zaporom. 

ХЏ1. • ., ''. ;;,,".'''....'!;., ''[].'•'': 

Pravna sredstva. ; ^. 
• Člen 62. . 

(») Za odločanje po monopolnih kaznivih dejanjih 
v drugi stopnji na okrivljenöevo * pritožbo je pristojno 
krajevno pristojno upravno sodišče, ki izpodbijano rešitev 
cdobri, prediligaci, razveljavi aÜ vrne v dopolnitev. 

O Pritožbo na upravno sodišče je vložiti v 15 dneh 
po finančni direkciji, ki je izdala rešitev v prvi stopnji; 
pri tem v ta rok ni šteti dneva, ko se je vročila pjsmeaa 
reSitev Ce je poslednji dan roka dan, ko upravno so
diate ne posluje, se podaljSa rok do,prvega,delavnika. 
Pritožba, ki se preda pošti v roku kot , pripproßenQ 
giamo, se smatra za vloženo v roka.;, ,:;.,;;..... . ,-п , , 
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(л) Postopanje pri upravnem sodišču je ustno in 
javno. Na razpravo se morajo pozvati pritožilec, njegov, 
branilec, če ga ima, in zastopnik finančne direkcije, ki 
je izdala rešitev. Poziv na razpravo se mora vročiti naj-
kesneje 8 dni pred razpravo. Če pravočasno pozvani ne 
pride, se opravi razprava tudi brez njega. Če upravno 
sodišče izpodbijano rešitev v celoti potrdi, postane ta 
pravnomočna. 

(4) Zoper razsodbo upravnega sodišča, s katero se 
je.izpodbijana rešitev izpremenila ali razveljavila, se 
sme podati pritožba na državni svet v istem roku in na 
isti,način, kakor se vlaga pritožba na upravno sodišče. 
Državni svet pritožbo zavrne ali uvaži brez poziva strank 
(§ 121. m. z.). 

'" . ' . :' '; Člen 63. 

. C1) Ko je ocenila vprašanje o pravočasnosti pritožbe, 
jo vroči finančna direkcija s spisi vred upravnemu so
dišču, odnosno državnemu svetu v rešitev., 
' ''•(«) Če pritožba ni pravočasna, jo zavrne direkcija 
ž rešitvijo, zoper katero ima okrivljenec pravico pri
tožbe na upravno sodišče, odnosno na državni svet. Pri
tožba se vlaga na način, označen v odstavku (2) pred
hodnega člena. 

Člen 64. 

i"-'' Zastopnik finančne direkcije je. dolžan vložiti pri
tožbo zoper razsodbo upravnega sodišča, če. smatra, da 
ni v' skladu z zakonskimi odredbami. 

Člen 65. 

Pravočasno vložena pritožba zadržuje izvršitev iz
podbijane rešitve, ne preprečuje pa zavarovanja denarne 
kazni-po isti rešitvi (člen 59. tega postopanja). < 

Člen 66. 

i 'Ce je obsojenih več oseb z isto odločbo za isto kaz
nivo'dejanje,, pa se ne pritožijo vsi, ampak samo ne
kateri izmed okrivljencev in upravno sodišče, odnosno 
državni svèt spozna, da odločba ne more obveljati iz 
razloga občega značaja, se nanaša razveljavitev odločbe 
na vse okrivTjence, kar je v razsodbi izrecno poudariti 

Člen 67. 

pismena odločba upravnega sodišča in državnega 
sveta se vroči prizadetim po finančni direkciji (§ 123. 
m. z.). 

Člen 68. 

Kolikor» v tem postopanju ni odredb za postopanje 
pri upravnih sodiščih in državnem svetu, veljajo odredbe 
zakona o državnem svetu in upravnih sodiščih. 

XIV, ' • 

Popravljanje očitnih pogreškov. 
Člen 69. 

Oblaetvo, ki je izdalo rešitev, sme po eiužbeni dolž
nosti ali na predlog stranke vsak čae popraviti pismene 
in, računske pogreške in druge očitne netočnosti v 
rešitvi. 

XV. 

K Vročanje rešitev. 
Člen 70. 

P) Rešitev se vroča ókrivljencu na način, označen v 
odstavku (4) člena 16. tega postopanja. 

(2) Če okrivljenca ni moči najti v njegovem stanova
nju ali njegovi poslovalnici, da se mu vroči rešitev, ali 
če rešitve noče sprejeti, je postopati po odstavku (.') čle
na 16. tega postopanja. 

(3) Če se stanovanje ali poslovalnica okrivljenca, ki 
mu je trebc rešitev vročiti, ne da poizvedeti, je postopati 
po odstavku (e) člena 16. tega postopanja. 

(4) Y ;. .imerih odstavkov (*) in (8) se smatra za dan 
vročitve rešitve dan, ko je predana občini, odnosno dan, 
ko se je rešitev prilepila na občinsko hišo. V tem pri
meru imajo pravico pritožbe roditelji, preostali soprog, 
polnoletni otroci, bratje in sestre okrivljenca, njegov za
koniti zastopnik in pooblaščenec. -

Člen 71. •.•'•:• 

Če biva okrivljenec zunaj področja pristojnega ohja-
stva, se mu vroči rešitev po oddelku finančne kontrole 
aH po občinskem ali policijskem oblast vu, ki je pristojao 
za njegovo bivališče. 

XVI. 

Spori o pristojnosti. 
Člen 72. 

(*) Spore o pristojnosti preiskovalnih oWastev na 
področju iste finančne direkcije rešuje finančna direkcija. 

(*) Spore o pristojnosti med finančnimi direkcijamS 
rešuje minister za finance, spere ò pristojnosti med uprav
nimi sodišči pa rešuje državni svet (§ 122. m. z.). 

XVII. 

Obnova postopanja. 
Člen 73. . . "' '"•''' 

C1) Obnova postopanja zaradi monopolnih kaznivih 
dejanj je dopustna po zakonu o državnem svetu in uprav
nih sodiščih, če se je vložila zoper rešitev finančne direk
cije pritožba na upravno sodišče, 

(3) Če, se zoper rešitev finančne direkcije pritožba 
na upravno sodišče ni vložila in če od pravnomočnosti 
kazenske rešitve še nista minili dve leti, sme odrediti 
minister za finance obnovo postopanja, če se pojavijo öi-
njemoe, ki delajo okrivljenčevo nekrivdo verjetno. Toda 
tudi v tem primeru se ne da odškodnina za prestano za* 
porno kazen, od že izterjane denarne kazni pa se sme 
vrniti eamo oni del, ki je vplačan v fond za pobijanje 
monopolnih kaznivih dejanj (§ 124. m. z.). . • • . 

Člen 74. 

Rešite*, e katero se obnova postopanja odobri, se 
vroči pristojni finančni direkciji zaradi nadaljnjega po
stopanja. 

Oben 76. 

Če ee je odobrila obnova postopanja z novo rešitvijo, 
obsojeni ne sme biti kaznovan strože od kazni v prejšnji 
rešitvi. 
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Člen 76. 

Obnovo postopanja smejo po obsojenčevi smrti zahte
vati njegovi nasledniki. Če je vložil obsojenec za svojega 
življenja zahtevo za obnovo postopanja, ga smejo ti na
daljevati. 

Člen 77. '" . 

Z rešitvijo, s katero se odobri obnova postopanja, je 
razveljavljena rešitev o kazni, ostane pa v veljavi prej 
izvršeno izvršilno zavarovanje. 

XVIII. 

Stroški. 
Člen 78. 

C) Stroške, povzročene nted postopanjem od odkritja 
kaznivega dejanja, pa dokler se ne dokonča, trpi okriv-
ljenec, ce se obsodi. 

(*) Če se okrivljenec oprosti kazni ali se kazen in 
stroški od obsojenca nikakor ne dajo izterjati, se izplača 
pričam in izvedencem, ki so bili zaslišani pri upravnem 
sodišču, Če ne bivajo v kraju, kjer je upravno sodišče, 
z razsodbo upravnega sodišča prisojena izguba za čas iz 
fonda za pobijanje monopolnih kaznivih dejanj. 

XIX. 

Izvršba, 
Člen 79. 

C1) Pravnomočno rešitev (odločbo,. razsodbo) o, de
narnih kaznih po monopolnih kaznivih dejanjih izvršuje 
oblastvo (davčno, občinsko), ki je pristojno za davčno iz
vršilno postopanje po krivčevem stanovališču skladno s 
predpiši uredbe o zavarovanju, prisilnem izterjevanju in 
neizterljivosti davkov. 

(s) Stroške izvršilnega (eksèkutivnega) postopanja 
trpi krivec, izterjuj&jo in zaračunijajo se pa skladno z 
uredbo o zavarovanju, prisilnem izterjevanju in neizter
ljivosti davkov (§ 127. m. z.). 

'Člen 80. : . 

Finančna direkcija pošlje, ko izreče rešitev za pravno* 
močno, rešitev pristojnemu izvršilnemu oblastvu v ove
rovljenem prepisu zaradi izvršbe. Na rešitvi je treba 
označita dan, ko je postala pravnomočna (§ 125., odsta
vek (*) m. z.). To velja tudi za rešitve po kaznivih de
janjih, ki so se izdale brez otorivljenčeve zaslišbe (člen 17. 
tega postopanja). 

Člen 81. 
i • 

ce krivec umre potèm, ko je postala rešitev o kaz
nivem dejanju pravnomočna, se izterjajo po rešitvi dolžni 
aneski iz njegove zapuščine (§ 126;, odstavek (*), m. z.). 

Člen 82. 

'(*) Ce izterja tevršuno obìestvo katerokoli veoto po 
rešitvi kot kazen, mona ta denar takoj poslati monopolni 
upravi in obenem označiti; obsojenca, od katerega ga je 
faterjala, datum in števjffiko rešitve o kazni in datum ter 
Številko odredbe o izterjamiu. 

(ä) Takso, pobrano po zakonu o taksah, prilepi izvr
šilno oblastvo na spis, s katerim je odredila finančna 
direkcija izvršitev rešitve, in jo predpisno uniči; pričam, 
izvedencem in prisotnim osebam, imenovanim v rešitvi, 
pa izplača prisojeno izgubo časa in obvesti finančno di
rekcijo o izvršitvi. 

Člen 83. ' 

i1) Ko je denarna kazen izterjana, izvrši finančna 
direkcija razpored denarja, ki preostane, ko so se odbili 
od izterjane denarne kazni redna monopolna taksa,, tak,sa 
po zakonu o taksah, kakor tudi stroški, nastali medpp-
stopanjem, tako-le: ena tretjina pripada ovaditeljefr I n 
zalotite]jem skupaj, neglede na to, ali so državni, usluž
benci ali ne, ostanek pa fondu za pobijanje monopolnih 
kaznivih dejanj. Če je zalotite!j uslužbenec finančne kon
trole, se mu odtegne od njegove zalotiteljske. nagrade, ena 
četrtina v korist fonda finančne kontrole. ' ' 

(3) Razporedne vročitve postanejo pravnomočne, ko 
jih odobri monopolna.uprava, in zoper nje.ni nobenega 
pravnega sredstva (§ 128. m. z.). 

Člen 84.- '-•••• 

(*) Če se denarna kazen po kazenski rešitvi ne da 
izterjati, mora odrediti finančna direkcija, ki je izdali 
rešitev v,prvi stopnji, izvršitev kazni z.zaporom. Zaporna 
kazen do meseca dni se prestaja redoma v zaporu pri 
upravnih oblastvih, preko meseca dni pa. v sodnih zaporih 
(§ 129. m. z.). 

(*) Če se denarna kazen samo deloma izterja, je od
redili zapor samo za neplačani del denarne kazni. 

Č l e n 8 5 . . ' ' •'; " • 

0) Finančna direkcija, ki je odločala o monopolnem 
kaznivem dejanju, sme dovoliti, če krivec to zasluži, da 
odplača znesek iz razsodbe v mesečnih obrokih, najkas
neje y treh letih od dne, ko je postala razsodba pravno
močna. Obročna odplačala za daljši čas sme,,dovoliti,,mi
nister, za finance (§ 130. m. z.). ., • - . / : , . , 

(*) Zoper, rešitev, s katero se zavrne okrivljenec od 
take zahteve, nj pravüega sredstva.. -, 

člen 86. 

(') Pričetek izvršitve denarne kazni, odnosno pre
stajanje zaporne kazni smeiinamcna direkcija, ki jèùzdala 
kazensko rešitev, na krivčevo prošnjo' ito. po obrazloženi 
potrebi najdalj za leto dni odložiti ali pa že začeto pre*-
stajanje kazni prekjniti. Za daljšo odložitev, odnosno pre
kinitev kazni je pristojen minister za finance. 

(2) Če pa je krivec star in onemogel ali^ boluje za 
trajno in. neozdravljivo boleznijo ali je duševno obolel 
in se to ugotovi s potrdilom dveh dMavain airaiwflilkiw, 
ga eme minister za finance oprostiti prestajanja kazni 
zapora za vselej ali dokler tako stanje traja (§ 131. m. z.). 

(•) Zoper rešitev, e katero se obsojencu zayrae pro-, 
šnja pò pinedhodniîi, odstavkih, n i pravnega,, sredstva.. 

Člen 87. . 

Krivec,' ki prestaja nadomestno zaporno ïétafcù, emô 
bitd vsak časizpuščeo iz zapora, če položi znesek denarne 
kazni, ko se odbije za prestani zapor znesek pò 60 diimalr-
jev za vsak dan (§ 132. m. z.}. 
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XX. 

Pravna pomoč. 
Clem 88. 

(') Državna upravna in samoupravna oblastva mo
rajo dajati pravno pomoč zaradi preiskovanja monopolnih 
kaznivih dejanj in njih reševanja (§ ! 133. m. z.). 

••.(*) Finančna oblastva, katerih dolžnost je izvrševanje 
'Odredb zakona o državnih monopolih, morajo drugo dru
gemu takoj dati zaprošeno pomoč in sodelovanje. 

v • '••'•.' ' X X I . • " ' ' • . 

Nadzorstvo po monopolni upravi. 
.:r;-.' ."'. Člen .89. 

Г X1) Monopolna uprava je upravičena, vršiti nadzor
stvo nad preiskovanjem in i zviševanjem rešitev po mono
polnih kaznivih dejanjih (§ 134. m. z.). 

(2) Monopolna^ uprava vodi kontrdnik mcncpolnih 
kaznivih dejanj, izvršenih v vsej državi. 

xxii. 
Prehodne odredbe. 

,tV „',,,• ~ - . . . . ;, .Člen 90. \ 
(') Ko dobi ta zakon moč, prestane veljati kazensko 

'postopanje za monopolna-kazniva dejanja z dne 14. julija 
1902. in vse ostale zakonske odredbe; ki so veljale za pre
iskovanje, sojenje in izvrševanje kazni za monopolna 
kazniva dejanja. 

(a) S predmeti, ki so se zatekli, je postopati po §§ 13,0. 
dò-144. zakonao državnih monopolih. " 

' (9) Na monopolna kazniva dejanja, ki so, pregreški, 
izvršena izza dne 31. marca 1927., toda pred uveljavitvijo 
'tega1 postopanja,-se uporabljajo, če dotlej niso pravno-

. možno rešena, odredbe te^a postopanja skladno s § 139. 
•«atoma o državnih monopolih. 

XXIII. 

Končne odredbe. 
Člen 91. 

Kolikor poedini primeri ndso urejeni: s ,tem postopa
njem, se. uporabljajo ustrezno odredbe zakonika o 
sodnem lmzeiiskem: postopanju. .'• 

'••;': :'.''" : ' •' ' ' . Çlea.92. , : :'....,-.. ..,,']• 

,.: Izpremembe in dopolnitve' tega postopanja se -izvrše, 
:èe 9jE>: za to pokaže potreba*:na isti način' kakor se je 
izdalo! to postopanje, dokler se ne izda zaMn, ki to.od-
*9sibo izpremenii -"'' "'"•- "•- : > 

, - V - - i ' . '•'•-•• -•'• ' ••'• č l e n 9 3 . ' '" 

• / v l ^ ^ o s t o p E ^ e / ä ö b i ' d b v e ^ ^ t « na dan razglasitve 
v >Služben^ iovdïïah«. '" " 

; У Çeoferàda ,̂ dne 4, aprila 1932; st"Ì4.648.. ;. 
. . . . ' v. Minister >za finance .;, 

» v , .- dr. MU, R. Đorđević s. r. 

377. 

Razpis. 
Postopanje ža likvidacijo potnih 

troškov carinskih uslužbencev, ki 
obremen ja jo privatne osebe.* 

, Gospod minister za finance je izdal pod Štev. 
.7.920/1—931 z dne 17. marca 1932. naslednjo naredbo: 

»Odslej je ob vseh obhodih carinskih uslužbencev y 
breme privatnih oseb, za katere povračila niso urejena 
s posebnimi predpisi, postopati točno po ödredibah člen* 
23. uredbe o povračilu potnih in selitvenih stroškom ci
vilnih državnih uslužbencev št. 84.600/1 z dne 12. de
cembra 1931.«** ' ••• : 

Za izvrševanje te naredbe se daje carinskim bb-
lastvom naslednje navodilo: ' '••'• • ' 

Preden se opravi potovanje odrejenih uslužbencev, 
mora urad, ki uslužbence odreja, pozvati dotično privatno 
osebo, za katere račun se opravilo izvršuje, naj položi pri 
pristojni osrednji carinski blagafni, ki se mora v spisu 
označiti, ustrezni znesek stroškov za potovanje odrejenih 
uslužbencev. Obenem mora o tem obvestiti dotično osred
njo carinsko blagajno in označiti osebe, ki^so za to ^pra
vilo odrejene. Znesek stroškov je ugotoviti na osnovi pri
bavljenih podatkov, po položaju odrejenih uslužbencev, 
potni razdalji in času, ki se prebije na potu. Radi tega 
mora dati oseba, ki zahteva odhod uslužbencev, v svoji 
zahtevi vse potrebne podatke; označiti kraj, kjer naj se 
opravijo izvrši, podatke o načinu potovanja do tega kraja 
in čas, potreben za opravilo pošla samega. 

Privatna oseba mora ob polaganju (odposlatvi) po
loga odrejeni blagajni огпасШ, za kaj se polog daje. 

Ko prejme denar, obvesti blagajna o tem takoj urad, 
čegar uslužbenci naj opravilo izvrše, denar pa vzame v 
polog na položniko<vo ime. 

Iz položene vsote pologa izplača osrednja carinska 
blagajna na osnovi-predloženega proračuna stroškov "bdi-
rejenim uslužbencem akontacijo na začasne priznanioei. 
Po izvršenem opravilu morajo odrejeni uslužbenci takoj 
predložiti svojemu uradu pravilen račun, sestavljen po 
predpisih UTedbe št. S4.600/I—931, ki ga urad overovi in 
takoj vroči blagajni zaradi likvidacije. Blagajna vroči pre
jete račune krajevni kontroli za vidiranje in izvrši po 
dobljenem vizu izplačilo in obračun z vložilci računi. 

Če v pologu ni zadosti denarja za teplačallo viQitranin 
računov, zahteva blagajna takoj od položnika, naj polo
ži še ostanek vsote, potrebne za izplačilo računov; ob tej 
priložnosti ga obvesti, koliko znašajo vidiraint računi Ce 
ostane v pologu, po izvršenem izplačilu vidiranih računov 
kaka vsota, vrne blagajna položniku ostanek obeneim z 
naznanilom, (koliko so znašali izplačani računi. 

Iz pisarne ministrstva : za finance — odded&a1 zà ca» 
rine v Beogradu, dne 21. marca 1932.; š t 8513/IV. 

* »Službene novine kraljevine !JugoàfâvïÎe< z* dno 
25. .marca 1932., št; 69/XXVIII/194. /,"•" 

** »Službenilist« š t 46/4 is;1...Ш2. . - ;•• 
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378. 

Dopolnilna izjava 
Japonske ob ratifikaciji konvencije 

o avtorski pravici.* 
Švicarsko poslaništvo v Beogradu je obvertilo mini

strstvo za zunanje posle z noto št. B-8-1 z dne 21. marca 
1932., da je javilo japonsko poslaništvo v Вепш fede
ralnemu svetu v zvezi z že prej izvršeno ratifikacijo 
beraske konvencije ze zaščito literarnih itn umetniških 
del, revidirane v Rimu dne 2. junija 1928., in storjenimi 
jrtdrflri naslednje: 

>1. Na osnovi člena 26., prvega odstavka beraske 
konvencije se uporablja omenjena konvencija od dne 
njene uveljavitve v Japonski, t, j . od dne 1. avgusta 1981. 
tudi na sledeče teritorije: Korejo, Formoso, Južni Sa-
beâm im teritorij Kvamitumg. 

2. Soglasno z odredbami člena 23., četrtega odstavka 
beraske konvencije e r atra Japonska, da bo od 1. 1932. 
dalje uvrščena namesto v drugega v prvi roared držav 
Unije, glede svojega deleža pri stroških mednarodnega 
biroja.« 

IE nrinistretva za zunanje posle v Beogradu, dne 
80. marca 1032.; Pov. hr. 5103. 

Banove uredbe. 

379. 

Razglas. 
Mestna občima Maribor bo pobirala na podlagi odo

brenja ministrstva financ v Beogradu z dne 11. marca 1932, 
br. 14946, v proračunskem letu 1932. naslednje občinske 
doklade, občinske pristojbine in samostojne občinske 
davščino: 

A. Za mestni zaklad. 

O b č i n s k e d o k l a d e : 
1. 45% občinska doklada na zemljarino, zgradarino, 

pridobmimo, družbeni davek in rentnino. 

O b č i n s k e p r i s t o j b i n e : 
2. Občinske takse na podstavi sklepa mestnega ob

čanskega sveta z dne 19. decembra 1929 in rešenja mini
strstva financ' z dne 11. marca 1930, H. Br. 6701/1, kakor 
leta 1931. 

3. Komisijske pristojbine za gradbene, obrtne in 
zdravstveno-hdgiensike komisije na podstavi sklepa mest
nega občinskega sveta z dne 19. decembra 1929 in re
senja ministrstva financ z dne 11. marca 1930, H.Br. 6701/1, 
z izpremembo, da se plača za vsakega člana komisije 
Din 50-—, za zapisnikarja Din 30-—. 

4- Tržnima na podstavi sklepa mestnega občinskega 
sveta z dne 14. marca 1929 in rešenja ministrstva financ 
z dne 26. marca 1929, D. R. Br. 49499, kakor leto 1931. 

* >Slu£beée novine kraljevine Jugoajev^jec z dne 
11 тццгРи îffftfL fa TWTKYflYffffft 

б. Sejmiščna pristojbina na podstavi sklepa mestnega 
občinskega sveta z dne 15. decembra 1922 ter rešenja 
ministrstva trgovine in industrije, odd. v Ljubljani, z dne 
10. julija 1923, kakor leta 1931. 

6. Plovnima na podstavi sklepa mestnega občinskega 
sveta z dne 20. decembra 1922 ter rešenja ministrstva 
trgovine in industrije, odd. v Ljubljana, z dne 24. aprila 
1923, kakor leta 1931. 

7. Tehitarina na podstavi sklepa mestnega občinskega 
sveta z dne 24. septembra 1920 ter rešenja ministrstva 
trgovine im industrije, odd. v Ljubljani, z dne 26. oktobra 
1920, kakor leta 1931. 

8. Opominarina in rubež na podstavi uredbe bivšega 
velikega župana mariborske oblasti z dne 16. oktobra 1925, 
kakor leta 1931. 

9. Zamudne obresti na podstavi uredbe bivšega ve
likega župana mariborske oblasti z dne 16. oktobra 1925, 
kakor leta 1931. 

10. Dražbeml odstotek na podstavi uredbe bivšega ve
likega župana mariborske oblasti z dne 16. oktobra 1925, 
kakor leta 1931. 

S a m o s t o j n e o b č i n s k e d a v š č i n e : 

11. Davščina na prenos nepremičnin iz pogodb med 
živimi v smdslu zakona z dne 31. marca 1905, dež. zak. 
štev. 95, z izpremembo po sklepu mestnega občinskega 
sveta z dme 19. decembra 1929, oziroma z dne 27. marca 
1930 in po rešenju ministrstva financ z dme 11. marcalĐSO, 
H. Br. 6701/1, kakor leta 1931. 

12. Davščina na vino po 150 para na liter in vinski 
mošt po 100 para na liter. Prizna se ' 1*5 % kalo. 

13. Davščina na pivo po 100 para na liter, kakor 
leta 1931. 

14. Davščina na žgane pijače, likerje in špirit po 
Din 20'—« od hektoliterske stopnje alkohola. 

15. Davščina na šampanjec po Din 2 5 — od stekle
nice, kakor leta 1931. 

Opomba: Pri davščinam pod 12., 13., 14. in 15. na : 

stane davčna obveznost s trenutkom, ko se alkoholna( 

pijača pripravi za konsum, na pr. ko se postavi v proda
jalni lokal, oziroma v točilno klet. Zavezane stranke mo
rajo za konsum pripravljeno alkoholno pijačo brez urad
nega poziva takoj prijaviti in poravnati odpadajočo dav
ščino. Pri utajitvi davščine se stranka brez kazenskega 
postopka kazinu j e z globo v iznosu 500% predpisane 
davščine. . 

16. Gostaščima, dn sicer 13% ter kanalščina, in sicer 
6% od kosmatega najemninskega donosa, oziroma na
jemninske vrednosti hiš, kakor leta 1981. • 

Pri poslopjih, ki ne plačujejo gostaščine, se odmeri 
kanalščina s 50 para letno od'vsakega m2 zazidane ploskve, 
pomnožene s številom nadstropij. V ostalem veljajo dolo
čila naredbe bivše celokupne dež. vlade za Slovenijo z 
dne 15. septembra 1919, štev. 693. 

17. Davščina od prirastka na vrednost nepremičnin 
po naredbi bivšega velikega župana mariborske oblasti 
z dne 31. marca 1923, Ur. 1. št. 158/36, kakor leta-1931. 

18- 12% enotni veselični davek na vsako vstopnico 
po naredbi bivšega pokrajinskega namestnika za Slove
nijo z dne 20. februarja 1022, Ur. L štev. 44/18. Kino-
podjetja plačajo 8% od vsake vstopnice. 

IG. Davščina na pse v smislu razpisa bivšega po
krajinskega namestnik* s» Slovenijo z dne 31. marea 
1923 in razpisa bivšega velikega župana mariborske obla
sti z dne 6. julija 1920. Za vsakega psa se plača davščina 
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B. Za gradbeni sklad. 
20. Uvoznina (prej davščina na blagovni promet) na 

podilagi sklepa mestnega občinskega sveta z dne 3. okto
bra 1930 in rešenja ministrstva financ z dne 17. novem
bra 1930, D. R. Br. 55799. Drugi odstavek § 4 se glasi: 
>Za plačilo davščine jamči prejemnik blaga, pa tudi last
nik, in voznik z blagom in eventualno pripTego.« 

21. Davščina na vozila po naredbi celokupne deželne 
ylade.za Slovenijo z dne 30. maja 1921, Ur. 1. štev. 188/71, 
z izpremembami po naredbi bivšega pokrajinskega na
mestnika za Slovenijo z dne 22. maja 1922, Ur. 1. št. 165/59, 
in z izpremembo po sklepu mestnega občinskega sveta 
z dne 19. decembra 1929 ter po rešenju ministrstva financ 
z düe 11. marca 1930, H. Br. 6701/1, »Služb, list« št. 213/45, 
kakor leta 1931. 

C. Za mestni vodovod. 
22. Vodari-na, ki sicer 4% od kosmatega najemnin

skega donosa, oziroma najemninske vrednosti hiš, pri 
čemer se zaračuna ona množina vode, ki je dovoljena po 
vodovodnih predpisih po Din 1ш—, večja poraba vode pa 
po Din 2'— za m8. Pri okoliških občinah znaša vodarina 
12% od kosmatega najemninskega donosa, oziroma na
jemninske vrednosti hiš, dovoljena poraba vode se za-
računi po Din 2-—, večja poraba vode pà po Din 3-— 
za ma, kakor leta 1931.: 

•Pri poslopjih, ki ne plačujejo gostaščine, se zaračuna 
dejanska poraba vode, in sicer po tarifi za večjo porabo 
vode. 

'... • ,23. Vodoimerščina na podstavi sklepa mestnega ob
činskega sveta z dne 30. marca 1928 in rešenja ministr
stva financ z dne 17. maja 1928, D. R. Br. 55996, kakor 
leta 1931. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 29. aprila 1932. 
II. No. 1136/5. 

Ban: 
dr. Marušič s. r. 

380. 

Objave banske uprave 
ö pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
Ж^. зшод. ' : '< 

Objava. 
Óbolma Bukovec, v srezu Maribor, desni breg, t o po

birala od dneva laaglaeitve v >Služ/benem listu« v letu; 
.1982. obömelko.trošarino od i00; 1 vina 60 Din. , 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 29. aprila 1932, ' 

П. No.0086/1, 
Objàva. 

Г '.'•'"občina praga, y srezu„Litija, bo pobirala^ö^'Hneva* 
razglasitve v ' s lužbenem listju X l̂êJtu | 9 ^ , , jü^edjbje? 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od ,100 1 vinskega mošta Din 50*—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 29. aprila 1932. 

II. No. Ì1.191/1 

Objava. 
Občina Lese, v srezu Radovljica, bo pobirala od 

dneva razglasitve v >Službenem listu« v, letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 125"—, 
b) od 100 1 piva Din 25-—, 

'••'•: c)-od.hl stopnje alkohola sparita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din 8'—, 

č) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 50*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani 

dne 29. aprila 1982. 

II. No. 1722/1. 
Objava. 

Občina Lobnica, v srezu mariborskem, desni breg, 
bo pobirala od dneva razglasitve v službenem listu« v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50"—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10 —. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

_ . dne,29. aprila 1932. 

II. No. 9034/1. 
Objava. 

Občina Lukovica, v srezu Kamnik, bo pobirala od 
dneva razglasitve, v >Sružbenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*'—, 

-,.., c) od 100 1 piva Din 50-—, 
5) od hI stopnje, alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 26. aprila 1932. 

II. No. 8676/1. 

Objava. 
OböLnä Markišavci, v srezu Murska Sobota, bo po

birala od dneva razglasitve v >Shižbenem listu« v ietu 
1932. naslednje občinske trošarine: „ 

a) od 100 1 vina Din 30-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 30-—, 
c) od 100 1 piva Din 30-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 29. april» 1ÖS2, 

IL Na 6624/1. • 

Objava. 
"ObStfla Pišece, v srezu Brežice, bo pobirala od dneva 

razglasitve v >Službeneju, Цвок s JLettt 1932, naslednje 
' n j i J f l f c i i f c mi' ff win Tf и i d »i l i t 
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a) od 100 1 vina Din 7 0 — , 
b) od 10Ö 1 piva Din 5 0 — , 
e) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,' likerja, 

ruma in konjaka Din 10*—, . 
č) od goveda nad 1 letom Din 25'—, 
d) od goveda pod 1 letom Din 15*—, 
e) od prašičev Din 15-—, 
f) od drobnice Din 15 -—, ; 

g) od 100 kg uvoženega mesa vseh vr9t Din 20'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 3. maja 1932. 
I I . No. 6356/1. 

Objava. 
Občina Ratkmava vas, v srezu Litija, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem Listu« v letu 1932. na
slednje občinske t rošar ine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 lavinskega mošta Din 50*—, 
c) od 100 1 piva Din 5 0 — , 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma im konjaka Din 5-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

d n e 2. maja 1932. 
I I . No.'-1668/2. . . - • • ' • • • , 

Objava. 
Občina Slomii, v srezu Ptuj* bo pobirala od dneva 

razglasitve v ^Službenem listu« v letu 1932. občinsko tro
šar ino: od 100 1 vina po Din 50-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

d n e 29. apri la 1932. 
I I . No. 9036/1. 

Objava. 
Občina Smlednik,-v srezu Kranj, bo pobirala od 

dneva razglasitve v ^Službenem listu« y letu 1932. na- ; 

slednje občinske t rošar ine: 
a) od 100 1 vina Din 160—, 
b) od 100 1 piva Din 5 0 — , 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, i 

ruma in konjaka Din 6'—. . i 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

d n e 29. apri la 1632. 
I I . No. 30473/1 

Objava. 
Oböima Svecina, v зтеаи Mafätyor, levi breg, bo pobi

rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
občinsko trošarino: od 100 1 vina Din 100'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, -

d n e 2. maja 1932. v 

I I . No. 138/2. -• 

Objava. 
Občina Sv. Andraž v.SI. gor., v srezu Ptuj,, bo pobi

rala od dneva raeglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošar ine: 

a) od 100 1 viha Ша 76'4-, [ 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 2 0 — , 
c) od 100 l p iva Dùtt 30;—, . 

č) od goveda nad 1 letom Din 10-—, 
d) od. goveda pod 1 letom Diin 5'—, 
e) od prašičev Din 5'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani.. 
d n e 2. maja, 1932. •'.••" 

I I . No. 6503/1. ' 

Objava. 
Občina Šmartno ped šmarno goro, v srezu Ljubljana-

okolica, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem 
listu« v letu 1932. naslednje občinske,trošarine: 

a) od 100 1 vina Dim 150-^, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 150'—, * 
c) od 100 1 piva Din 5 0 — , 
č) od hI stopnje alkohola Spinila, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10'—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 50'—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 2б-—. .. 
f) od prašičev Din 26-—:, 

g) od drobnice Din 25*—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 50"^-. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
d n e 29. aprila 1932. 

II.;No.-8476/V 
Objava. 

Občina Zagorica,' v вгеди Litija, bo pobarala od.dneva 
razglasitve v »Službenem listu« "v letu 1932. občinsko, 
trošarino od špirita, žganja, ruma,, liker ja in konjaka po 
Din 5#—. od hI stopnje alkohola!. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

d n e 29. aprila 1932. 
II. No. 296/1. ;... ;• .. 

Objava. 
Občina Zg: Jakobski dol, v srezu mariborskem, desni 

breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službeneni 
listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine; 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 5 0 — , 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, liKerja,. 

ruma in konjaka Din 5 — . 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 2. maja 1932. 
IL No. 2968/1. ï ; •'"• .'. .; v \ 

• • ' O b j a v a . -'; ; ' • • " ' ' ' ' ' • • ' ' ' j / ^ 
Občina Žetale, v «ïezu femarje, bo pobirala od dneva 

razglasitve v >Sđužbenem listu« v letu 1982. naslednje 
občinske- t rošar ine: 

a) od 100 l ' v i n a Dòri 70>-V 
b) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma m konjaka Dih 5 — , s • 
c) od goveda n a d ' 1 letom DÌm 20-—t • 
č) od goveda pod ' 1 letom Din 1б*—г * ; 

; d) od prašičev Din 10'—, ' '•• •'•••".*• 
e) od drobnice Dim 6'—, . i 
f) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrat Din 120'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
, d n e 28. apaüa 193& 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine; njen predstavnik la urednik! Pobar Robert v, tjubljaai. 
Вдка ia ?alaga; Шшвлфав/»« WVWi "РЈ«Д Е&ШМЈШО fite« 'fiisWtëk У ' 
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Poštnina plačana v gotovini. 

K R A L J E V I N A 

- • : - : : .
о в е т * 1 : : < ј Л А а 

J D, G"0-S-XÀV ;Ï^À'? i8^Jubj 

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

Letnik III, 38. V LJUBLJANI, dne 14. maja' 1932. 

V S E B I N A 
381. Uredba o plačilnih rokih za vloge in druge dolgove Prve 

hrvatske štedionice v Zagrebu. 
382. Naredba ministra za finance o predlaganju zahtev za odo

britev kreditov in odreditev izplačila neporavnanih pokoj
ninskih prejemkov iz prejšnjih' let. '•••:'• 
Pravilnik za izvrševanje odredb zakona o obmejni četi'. 
Pravilnik o obveznem zavarovanju pri rednem prevozu 
potnikov v avtobusnem prometu.. 

383 
384 

385. Odločba ministra ,za finance, da se podaljša veljavnost 
: točke 1. .odločbe br. H-37.250 z dne 28. marca" 1932. 
38fa. Odločba o izpremembah v pravilih d pregledovanju•" :it'ČL 

tokomerov in o nadzorstvu Dad njimi.. 
387. Kontrola.semenja ob uvozu in v. notranjem prometu. 
» . . tap i soApolni tv j razpisa C. br. 35.409 z dne 1. IX. 1927. 
389. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 

Uredbe osrednje vlade. 

• • • • • = ; ' • • • • 3 8 1 . 

Na osnovi § 5. zakona o zaščiti kmetov in o uvelja
vitvi, .pnedinih predpisov- aakoaa. o izvršbi in.' aavaro-: 

vanju izdaja ministrski syet na zahtevo ' Prve hrvatske l 
štedionice v Zagrebu, ki je zaradi motnjave kreditnih! 
razmerij, povzročenih po obči kreditni krizi in preko- '. 
mernem dviganju vlog. zaâla'gtede svojega rednega 
poslovanja v težave in po predlogu namestnika ministra ! 

zaj îtrgJDVinjfji' in industrijo, : ministra" za poljedelstvo : 
rposlednjo . • ; ".... '/ " ' 

o plačilnih mMh za vfogre in druge 
_'"; .П(Шш, ЂШ "ШуаШе:. štedionice 

yZägtfebü.* 

• " •••••.•:'•' • ••••'••;••'•••. •' ' , Č l e n - ; ' ! . / . " . 

;.,;,; Qd dne, l p stopi, ta, ; uredba v ;• veljavo, mora Prva ' 
-ђсу/lJjäka; štedioriioa-;v Zagrebu ;posebej voditî  upravljati i 
in , obračunjati svoje,terjatve in -dolgove, ki so nastali 
do tega dne (stare terjatve in dolgovi), posebej pa .zopet 

.terjatve in dolgove; ki, nastanejo pa tem roku (nove 
.^r.]atye( in dolgovi). :. !.•,"..., .:;,/.'., '." 
, ,..',,' . ' .: " ',',, '.;.'..• ,' /Členi 2. i"."' . ' ; : . ' ' ]};, 

Nove vloge se smejo plasirati do, nadaljnjega samo 
jv lahko likvidne vrednosti, n: prv z eskòntiranjem kratko-
ročhm menic, 'Sßoaöbnih'za rëeskoht; ïombardiranjem , 
državnih Vrednostnih papirjev i i podobno. Vloge, plač
ljive na pokaz, se тотајо' namestiti y celoti^ od ostalih 
vlog pa 26% v blagajniških zapisih ali n& žirovni račun 

"••''•<;• * »Službene .novine kraljeviaë JjuflQSjasyë« z dne 
23; aprila Ш , В , ' Ш Ј № ' - У . - - ' - ' .••'.::•' 

Narodne, b^nke ali pri Državni hipotekami-banki ali pri 
ppštni hranilnici.., ••.;.:.• . ' ,...,, , 

/. . : Nove vloge:.да. knjižice in nanje pripadajoče obresti 
se morajo,izplačevati v rokih,-ki.so. natisnjeni v vložnih 
knjižicah, če se ne dogovori.s poediiiim,,vlagateljem kaj 
drugega. Prav to velja tudi za nove vloge na tekoči 
r a č u n . , - ,., . . . . ; ; . . . Г ; 

:•.} fove .terjatv*. ^a^qdstelli [&Шм,р&®ф$ш mSu-
îhviizrtrgD^keAaupqglovenjjafree morajo feplaČevatt*takoi\ 
obresti pa ob zaključku računa, &.'«, ne, dogov^kaj 

.•;, -Aohodek, od novih zavodskih 'terjate*, in vplačane 
nove terjatve, ge , morajo uporabljati. zgolj; zarkplači]o 
novih, zavodskih dolgov in za dolno poravnavo pjjhodfljip 

:tekocih potreb^ ki se navajajo v točki 1...«fena;*. • • 

• '' '-• -•••i--;
:-.--? ;':• •-:.: Ičlen 3.; ' [;'' ,.,,,'' ':.\.\'~''}-,,.' \ 

•• Svoje stare"d0lgov« mora izplačevatiPrvtf'lirvattkù 
štedionicama, niže označenu ,načliv în to vloge na knji-
arce in-po/tekočih računih z obrestno mero Ш% brutto 
če ni dogovorjena nižja obrestna mera,-iz' razpoložrdh 
likvidnih sredstev,-ki jih dobi z : dohodkom, od Svojih 
starih terjatev - ih njih plačilom, unovčerijenv zavodska 
imovine*; kolikor ni potrebna za nadaljnje poslovanje ч 

zavoda^in z .nabâvotujih sredstev; po členu 4. a. -.i--. 
1. Se ne izvršene dispozicije strank na oshavr ter

jatev iz inkaso-poslov in - na. osnovi pologa gotovine 
.opravljenega izrecno v odrejeni namen, zaostali, davek 
in jayne davščine, obveznosti,, prevzete ob' nakMDih pri 
javaih, prisilnih . prodajah zaradi izterjave zavódstóii 
terjatev, izžrebane zavodske; zastavna liste ih komunalne 
zadolžmce in;neizpla$ane dospele kupone zavo^klh za
stavnih listov in komunalnih'zadoižmc mota zavod t a l â 
izplačati, čim to upniki ..zahtevajo,; odiano "ob. dpsp> 

m prihodnje tekoče potrebe-te vrste, režijski stroški 
m sodni strosk!, obresti, dolgovane na reeskont, lombard 
•in.report Prve hrvatske štedionice p¥i drugih zavodih, 
S J Ü T 4 ? Р 0 Г а ™ и Iz : '^6h zavodskih razpofoMh 
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2. Po preteku prvih treh mesecev, če se pa to po-
Jcaže- za možno, tudi že pred tem rokom, pozneje pa po 

fr i ,•'. ^Л -vsaéih*nadaìjnjih treh mesecih sestavi ravnateljstvo za
voda obračun glede vseh razpoložnih likvidnih sredstev 
in odredi po višini teh sredstev, upoštevaje potrebe, 
navedene v točki .1. tega.člena, sporazumno s komisar
jem ministra za trgovino in industrijo za naslednje tro-
meeečje kvote, po katerih naj izplačuje zavod med na
slednjim tromesečjem na zahtevo svojih upnikov njih 
stare terjatve. Terjatve, ki so zastavno zavarovane ali 
iztožene, so glede načina izplačila izenačene z ostalimi 
terjatvami" . 1 . . , . 

'3. Če bo imela Prva hrvatska štedionica razpoložnih 
likvidnih sredstev po tem členu pred rokovi, določe
nimi za obcačun v točki 2., ji bo dovolil komisar ministra 
za trgovino in industrijo na predlog ravnateljstva in 
upoštevaje potrebe iz točke 1. tega člena, da izplačuje 
v mejah svojih denarnih sredstev svoje dolgove, ki so 
zavarovani z ročno zastavo in da izplačuje na vložne 
knjižice in tekoče račune upnikov: vloge, ki so nastale 
izza dne 23. septembra 1931., obresti za preteklo pol
letje na vse stare terjatve svojih upnikov, izselniške 
vloge, ki so jih poslali vlagatelji zavodu neposredno 
iz inozemstva, potrebe za izplačilo dokazanih pogrebnih 

. stroškov in. stroške zdravljenja, potrebe humanitarnih 
in kulturnih društev iz vlog na knjižice in tekoče raču
ne, ki se glasena rijitt ime, dokazane neodložne potrebe 
protokoliranih tvrdk za nadnice, plače in premije njih 
nameščencem in obveznosti po socialnem in privatnem 
zavarovanju iz vložnih knjižic in iz tekočih računov, ki 
se glase na ime dotične tvrdke. 

- Kvote, ustanovljene po točki 2., se razglase z jav
nim oglasom v >Službenih novinah« in pri vseh zavod
skih blagajnah» Kvote, ki jih upniki v omenjenem tro-
mesečju ne dvignejo, se smatrajo za nove terjatve in se 
morajo prenesti med nove terjatve. 

Pri izplačilu zavodskih terjatev se smejo služiti 
dolžniki z zakonsko pravico pobotanja. Ne morejo se pa 
pobotavati terjatve po vložnih knjižicah, če je vloga 
•učinjena, preden stopi ta uredba v veljavo, a pridobi 
dotični dolžnik terjatev iz te knjižice potem, ko stopi 
ta uredba v veljavo, razen če jo je pridobil po dedo
vanju. Izjemoma se sme tüdi: s* takimi terjatvami do
voliti pobotanje, če je to v korist (zavodu zaradi plačila 
njegovih terjatev. Tako pobotanje sme dovoliti ravna-
.teljPtvo samo po,odobritvi komisarja ministra za trgo
vino in industrijo. •.; 

Spore med zavodom in njegovimi upniki glede upo
rabe te uredbe rešuje komisar ministra za trgovino in 
industrijo. Zoper njegovo odločbo se sme nezadovoljna 
stranka v 15 dneh pritožiti na ministra za trgovino in 
industrijo. . . . . - • . -

• ; • : . • • : . . • . Člen 4. 

' Takoj, ko stopi ta uredba v veljavo, mora izdelati 
ravnateljstvo Prve hrvatske štedionice sporazumno s 
komisarjem ministra za trgovino in industrijo načrt o 
reorganizaciji zavoda, da se okrepe lastna sredstva, zviša 
likviditeta, čim bolj znižajo zavodske režije in se čim 
prej preide k normalnemu poslovanju. Ta načrt je pred
ložiti ministru za-trgovino in industrijo v odobritev. 

čien 5. 
Zavodski organi, ki ee pregreše zoper določbe te 

uredbe, so odgovorni disciplinski po veljavnih disciplin
skih predpisih za mlulkênge. aajfidjt ÏMSS tfigô BÔ Sàr 

38. kos. 

govarjajo tudi po občih predpisih za vsako povzročeno 
škodo. 

Zavodski upnik, ki je dobil plačilo zoper, odredbe 
te uredbe, mora neupravičeno dobljeno vsoto povrniti. 

• Člen 6. 

. Spore med-komisarjem ministra za trgovino in in
dustrijo in zavodskim ravnateljstvom rešuje minister za 
trgovino iu, industrijo. ':; -„.. 

Člen 7.. \ : 

Dokler je ta uredba v veljavi, se stare terjatve 
zoper Prvo hrvatsko štedionico (člen 1.), razen onih, 
navedenih v členu 3. točki 1., ne morejo iztpževati niti 
se ne morejo voditi zaradi izterjave takih terjatev zoper 
zavod izvršbe. Prav tako se v tem času. ne more zahtevati 
otvoritev stečaja nad tem zavodom. 

Člen 8. 

Ta uredba stopi v veljavo : z dnem razglasitve v 
»Službenih novinah kraljevine Jugoslavije«. 

V Beogradu, dne 21. aprila 1932.; II. br. 11,917/k. 

Predsednik 
...-. „ -,.: ministrskega sveta 

•''''" in minister za zunanje posle 
dr. V. Marinković s. r. 

. (Podpisi ostalih ministrov.) 

382. 

Naredba 
gospoda ministra za finance Št. 50.800/11 z 
dne 25. aprila 1932. vsem finančnim direkci
jam in glavni državni blagajni ministrstva 
za finance,^kako je predlagati zahteve za 
odobritev kreditov,in odreditev izplačila,ne
poravnanih pokojninskih prejemkov iz prej

šnjih let* 
Finančne direkcije in glavna državna blagajna se 

obračajo po naredbi D. R. br. 45.200 z dne 30. marca 1928., 
poslani okrožnim finančnim upravam, na obči oddelek 
ministrstva za finance zaradi odobritve kredita in odredi
tve izplačila neporavnanih -pokojninskih prejemkov iz 
prejšnjih let. ' " ' , " . ! ' 

Zahteve za odobritev in odreditev izplačila so večino
ma nepopolne. Iz njih se ne vidi, s čim dokazuje upo
kojenec, da svojih pokojninskih prejemkov ob svojem 
času ni prejel; niti se iz predloženih prijav za prejema
nje osebne in rodbinske draginjske doklade ne vidi, da 
niso imeli upokojenec in njegovi rodbinski člani v čaeu, 
ki je pretekel do vložitve prijave, dohodka od oeebnega 
dela ali od, imovine, kateri dohodek bi vplival na^pre- ' 
jemanje, doklad; niti se ne ozhaòa, v katerem kraju je 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije! z dne 
k-maja 19.32., &ЖРШ№&^ ' 
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živel upokojenec v prešlem času, da bi se določil draginj-
ski razred. 

Da se ne bi odrejala taka izplačila brez predhodnih 
ukrepov o ugotovitvi pravice do njih, 

odrejam: 
Ko se predilagajo zahteve za odobritev in odreditev 

izplačila pokojninskih prejemkov iz prejšnjih let, se naj 
pošljejo občemu oddelku ministrstva za finance tudi ti-le 
podatki. 

1. Vloga prizadetega upokojenca, v kateri naj točno 
navede razloge, zakaj ni prejel pokojninskih prejemkov 
ob svojem času. Nadalje mora upokojenec vlogi priložiti 
tudi predpisano prijavo za prejem doklad. Prijava mora 
biti točno izpolnjena in morajo biti v njej obrazloženi 
podatki, ki "so potrebni, da se odrede doklade,' tako 
osebne kakor tudi rodbinske, za ves čas, za katerega se 
zahtevajo neporavnani prejemki. Ce je prejemal pokoj
ninsko akontacijo, mora upokojenec navesti blagajno, 
pri kateri jo je prejemal. 

2. Pristojni organi morajo ugotoviti resničnost upo-
kojenčevih, navedb iz knjig, kontrolnika upokojencev, iz
plačilnih knjig in drugih listin, s katerimi razpolagata 
finančna direkcija in glavna državna blagajna,'nato izvr
šiti obračun in pripraviti priznanico za njemu pripada
jočo vsoto. 

Na hrbtu te priznanice se mora postaviti naslednja 
overovitev, ki jo podpišejo šef računovodstva, kontrolor 
in likvidator: 

»Da imenovani upokojenec ni prejel obračunjenega 
zneska pokojninskih prejemkov, ki mu pripadajo za čas 
°d '• : do dinarjev ......:.......,... po členih 63. 
in 67. zakona: o državnem računovodstvu, overavljajo:<. 

3. Odločba, po kateri se vrši redno izplačilo pokoj
ninskih prejemkov, v overovljenem prepisu, kakor tudi 
številka in datum naloga, po katerem in od kdaj se je 
pričelo redno izplačevanje pokojninskih prejemkov. 

4. Znesek akontacije, če se je izplačevala v času, za 
katerega se zahteva kredit. 

Nalog občega oddelka, poslan glavni državni blagajni 
ali finančni direkciji, mora imeti vselej potrdilo: da za 
i m e n o v a n e g a p r e j n i b i l n i t i p r i en i d r ž a v n i 
b l a g a j n i i z d a n n a l o g za i z p l a č i l o t e vsote . Poleg 
tega potrdila je obvezna tudi pripomba na nalogu o akon
tacijah samem, in to z označbo dotične blagajne, če je 
kaj akontacij bilo. 

Predmete, po katerih se'odločba o.odobritvi izpla
čila ni izdala, vrne obči oddelek meni podrejenega mini
strstva pristojnim finančnim direkcijam in glavni državni 
blagajni, da postopajo po tej naredbi. 

V Beogradu, dne 26. aprila 1932.; št. 5CK800/H. 

Minister za finance 
dr. Mil. R. Đorđević s. r. 

m 
3831. 

Na osnovi člena 107. zakona o obmejni četi pred
pisujem ta-le 

pravilnik 
za izvrševanje odredb zakona 

o obmejni četL* 

Točka 1. ".':' 
Obvezni rok treh let za rezervne častnike po čl. 24. 

zakona se mora uporabiti na primere, ki nastopijo; 
po dnevu 5. decembra 1931. kot dnevu razglasitve 
omenjenega zakona. 

Rezervni častniki, ki so se zatekli v službi pri ob
mejni četi na odsluženju obveznega roka po uredbi 
o obmejni'četi Đ. br. 13299/23, smejo po preteku ob
veznosti izstopiti! ali ostati po svoji prošnji, da doelužijo 
še leto dni nà obveznem roku. 

"• Točka 2. ' ••••.'' 
Ponovni rok treh let za rezervne častnike po čl. U5. 

zakona se uporabi na primere, ki nastopijo po dnevu 
5. decembra 1931. Rezervnim,častnikoiri, ki so se zatekli 
v službi pri obmejni četi1 na ponovnem'roku Služba po 
uredbi o obmejni četi D. br. 13.299/23, se odobri'na
slednji ponovni rok treh let po preteku sedanjih po
novnih : rokov ob pogojih zakona. : • • •; ' 

Točka 3. 
Postopanje, predpisano s členom 25. zakona glede 

vlaganja prošnje zä dovolitev izpita zaradi prevedbe 
v " aktivno službo,' se \ uporabijo na rezervne častnike, 
ki bodo sprejeti y službo pji obmejni četi po odredbah 
zakona o obmejni Četi. :; ; ' 

GJede rezervnih.častnikov, ki so sedaj v službi pri 
obmejni četi, ki pa sé hočejo koristiti s pravico iz čl. 23. 
zakona, se mora postopati tako-le: ' 

a) Oni, ki imajo tri šli več let službe pri obmejni 
četi, se labko, če to' Želijo, takoj prijavijo zaradi dovo
litve opravljati izpit za prevedbo v aktivno službo; 

b) oni, ki Še nimajo treh let službe, se lahko pri
javijo zaradi dovolitve opravljati izpit tri mesece pred 
pretekom svoje triletne službe pri obmejni četi. 

Rezervni častniki v službi pri obmejni četi oprav
ljajo izpit pri komisijah, pri kat/wib opravljajo aktivni 
častniki izpit za dotični čin. 

. • Točka 4. ' 

Podčastniki, ki so bili prej aktivni podčastniki, pa 
so izstopili iz kadra in bili pozneje sprejeti za grani
čarske podčastnike z nižjim činom od onega, ki so ga 
imeli pri kadru ali v rezervi, ali ki so sprejeti kot 
navadni graničarji po predpisih iz točke 2. člena 27 
zakona, ne smejo nositi znakov svojega prejšnjega čina. 

• •• t ; •; • . Тобка 5. 

Sprejem kandidatov v obmejno Ceto in prevajanje 
graničarskih pripravnikov zagraničarje po predpisu iz 

* >SluŽbene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
26. april* 1932,, št, 967XLN/306. - Zakon 0 obmejni 
ceu gL >SluŽbeni listi š t 234^21, k L 19E2. 
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člena. 28. zakona vrši komandant obmejne čete po mne
nju nadrejenih starešin. 

Točka 6. 

Prevedba podČastriikoV,''l&tflarjev in redovov-grani-
čarjev na ponovne, rokave po predpisu.Elena 29. zakona 
se-izvrši tako-le: " , . • • . 

a) Graničarji, ki dttfvrše dne IV aprila 1932. popolna 
3 leta ali več službe pri obmejni četi, se prevedejo na 
I. ponovni rok; . ' ' 

. • ; bj graničarji, ki dovrše dne 1'. aprila 1932. 6 in več 
let; se prevedejo" na II. ponovni rok; 

. c) : graničarji, ki dovrše dne li aprila 1932. polnih 
9 in več let, se prevedejo na III. ponovni'rok; 

; č) graničarji, ki dovrše dne 1. aprila Ì932. polnih 
12 in .več "leti se prevedejo, na,jV;"ponovni; rok. _'.'"' 
, Graničarji, 'podčastniki, kaplarji j in, oni redovi, ki 

se morajo po odredbah čjjena 100. zakona o, ̂ obmejni 
četi prevesti za graničarje, Če hočejo še'dalje ostatisv 
službi pri obmejni četi ob. pogojih tega zakona, morajo 
podati pismeno izjavo v obliki zaslišbe, s katero se ob
vežejo, da bodp /še. nadalje služili pri obmejni četi po 
pogojih, ki. ' j ih, p r!edpisujë /zakon, tri ,na roku, ki sejirn 
odredi oo zakonskih predpisih in letih službe p.ri.ob-
mejni četi. . . . . ., 

Komandirji-osnovnih edinic overovijo te. izjave, in 
jih predlože po redni poti-.obenem s svojim mnenjem 
komandi obmejne čete zaradi prevedbe na nove roke. 

Oni, ki.nočejo pri obmejni'četi ob pogojih zakona 
nadalje služiti, se prevedejo,tudi na osnov} svojih, pis
menih izjav z. dnem 1, aprila/ 'na' rokove in prejemke 
po zakonu 'in morajo odslužiti' obveznost na ro.kü slu
ženja,' na katerem so sedaj,, rpo členu.52. uredbe, o ob
mejni četi, če je.'fcas služenja pò tej',obveznosti enak 
trem letom ali krajši; če je daljši od treh let, kolikor 
traja ponoVni fok pö zakonu- se odptiste po odsluženju 
tréh let na dotičnenS poriovriém roku: ••/;"/"'' 

Graničarji, ki jim preteke obveznost služenja na 
poedinih rokih/ po .uredbi o obmejni ,četi do dne 
31. marca 1932., a izjavijo, da bodo služili še nadalje 
pri obmejni četi po pogojih ,zakona.:ó. obmejni četi, se 
prevedejo na naslednji ponovni, rok dne 1. aprila 1932. 
in se jim računi ponovni rok od. dne, ko. preteče pred
hodni rok. .-..: 

'•'•' Točka 7 . " ' ' 

Graničarske pripravnike in graničarje (kaplarje in 
redove) odpušča, če nastopi, primer iz točk 1. in 2. 
člena 31. zakona, komandant obmpine čete na predlog 
nadrejenih .starešin.,. , , 

Točka ; 8. ; 

Zaradi pravilne uporabe : odredb ôlena 33. zakona 
9e daje to-le navodilo:? 

1. Z *ustréznîm položajem« iz Чобке 4. pod a), b) 
in c) >Posebni pogoji< je razumeti opravljanje službe 
na položaju, na katerega aaidotični podčastnik po svojem 
činu,, formacijski sestavi dotične edinice in značaju ob
mejne službe odredi; " o '"./'.. ' '.'/'''."''.'7' ',-• Z. '., •.. 

2. posebni pogoj îz'toîské t pod a), Vda imâ iz
obrazbo iti sposobnosti- za.-upravljanje in/ poveljevanje 

iVoda<, je. razumeti v smislu upravljanja obmejne službe 
T okolišu etìeAà voda;" - *i :>*•>'• i -: :-v 

3. posebni pogoj iz točke 4. pod b), >da je ocenjen, 
da ima izobrazbo in sposobnosti za upravljanje in pover 
ljevanje straži, močnejši od voda«, je treba razumeti 
tako, da ume dotični, uspešno upravljati obmejno službo 
v okolišu, večjem od voda, pa tudi v okolišu dveh vodov 
— polčeta 

, . Točka 9. , 

Odstotek oženjenih graniearjev (podčastnikov, kap-
larjev in redovov), predpisan v členu 8..zakona, sembra, 
ostvariti postopno s tem, da se ne dovoljuje ženiteVin 
da se sprejemajo v službo neoženjeni graničarji. • 

Sedanji oženjeni graničarji se morajo, kolikor,pre-
seza njih število odrejeni odstotek, obdržati še nadalje, 
v službi. . . . , • • . .... • i ., 

Spredaj odrejeni odstotek se г ^ л ш od formacijske, 
ne pa'od proračunske jačine.- • • ••• '.••••, 

Točka'10 .••••' ' •• 

Prejemki in periodični zviški se računijorezervnim 
častnikom v službi pri obmejni četi 'skladno s členi 40. 
in 44. zakona od 'dne vstopa v službo pri'obmejni četi 
in se odrejajo po, službi/pri obmejni četi'ijn, po'pred
pisih'in naredbah,'ki veljajo za aktivne častnike., ' *•' 

Rezervni častniki nimajo po prevedbi na nove pre
jemke pravice do razlike po člehu'386. zakona o ustroju 
vojske in mornarice, ker je v členu 40. zakona ó obmejni, 
četi vse navedeno, do česar imajo rezervni častniki 
pravico. •. . :- . ! .•••' • '••••' '•••• . •/'. : '•' 

Točka 11. 

',., Prevajanje aktivnih in rezervnih-častnikov" in; vo
jaških uradnikov na doklado na službo v edinkah ob' -. 
mejne čete \ po členu .42. zakona, se vrši,/na osnovi 
raporta, ki ga poda vsak aktivni in rezervni častnik in 
vojaški uradnik pa pristojni poti pri blagajni; kjer do
biva denarne prejemke. V raportu je navesti: 

a) Številko in dätüm ukaza, naredbe ali rešitve, ! s 
katero je odrejen; odnosno razporejen 'v'službo; pri ob
mejni četi; ..-'••' ^ ; 

b) dan, mesec in leto, ko. se : je javil na dolžnost 
pri obmejni četi; . ,, . -. . ..„. ,, :•• 

c) koliko ima skupaj let službe, ki jih je. dejanski, 
prebil pri obmejni četi. , -, . •; 

Po prejemu raporta izda pristojni ,naMzAva)éç reši
tev o višini in izplačilu dbklade na službo pri/obmejni 
Četi pp. dejanski, pri.četi prebitih letihi službe. V . , 

Raporti z izdano rešitvijo se ,-prilagajo-k denarnim 
podatkom. . . . • . , . . , . ,.:•; 

: Na isti način, kakor ;spredajpoveäano, je, postopati 
tudi, Ko se pridobi pravica do' naslednje yi£je: doklàde 
na službo pri obmejni četi. ^ ' 

Točka 12. , . . V 

Prevedbo graničarskih podčastnikov, kaplarjev in 
redovov na prejemke .po členih 50. in 53. zakona je 
izvršiti z dnem 31. marca 1932. in se morajo izdajati 
novi prejemki.od dne 1. aprila 1932. dalje; podrobnosti 
za to preVedbo uredi komandant obmejne čete. 

Točka 13. 

Prevedba podčastnikov stalnega kadra na plačo po, 
členu 54. zakona in na osebno draginjsko doklado pe 
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ćlenu 50. ; zakopa, kakor-, tudi kaplar jev- in, :r edovov- ̂ tal
nega kadra, na plačo počienu 54. zakona o obmejni geti, 
s.e-mpra .izvršiti z dnem l>-..epjrila. in'povsem po- odred-! 
bah, ki so predpisane za podčastnike,''kaplarje in redove, 
stalnega kadra. •: 

'•'"'"• !'. ''" ' T o č k a h ' " ' ; ' i ; : : ' '.";•". ;'Л" 
,.-. Prevedbo graničarskih .podčastnikov^ kaplarjev in 

redovov, 4n podčastnikov, kaplarјеу i in; re.dovpv stalnega 
kadra na dodatek na službo-pri obmejni, četi po čl 55. 
zakona,, izvrše-komandirji овдоушћ edinjc-po točki 11. 

" tega.pravilnika,: ::.•••:•• - , •.';.. 

" -•••'.::"':' --i.,".' Točka, 16. ; 'l •' ]•>'•/, .',,•/. ' ' 

. Zaradi prejemanja, irodbi.nske draginjske, doklade po 
členih 40., in 57. zakona predlože reze/vni Častniki po 
pristojni poti'Blagajni, kjer dobivajo prejemke, podčast
niki, kapïârji;in redovi pa komandirju osnovne edinice 
izpolnjeno prijavo' po obrazcu in z listinami, navedenimi 
v navodilu za izpolnjevanje prijav zaradi prejemanja 
rodbinske draginjske doklade.po uredbi o draginjskih 
dbkladah civilnih državnih .uslužbencev 

Točka 16. 

Ustavitev, odnosno znižba prejemkov graničarjev 
po členu 66. zakona se;n^ora.vEšif.po plačilnem spisku 
in jo je polagati v blagâjni^ph kateri se dotičnemu pre
jemki* /^plačujejo, dokler" se ,ће iada : končna* o^üpäba o 
povračilu škode, po točki i., ognosno o kazenski odgovor-

«. sosti po točki 2. omenjeneêa člena* zakona; če se dotična 
oseba obsodi na povračilo, škode po točki 1., se izroče 
ustavljeni, prejemki pristojni blagajni za povračilo škode, 

izroče^ ustavljeni 'prejemki kotóohodèfr. ž^Vđrlavno ' Ш -
" g à j n ò . , ; i , • ''•••-' • ' ; ; _ ; : " ;"";,: ' - ' j ' - " ^ 

; .-• :•• Točka 'll.J ' " " 

Prvomesečni prejemki ia'pokojninski sklad po čle-
n\i"92. zakona se ; ustavljajo :samo'Öhiiri grahičarjem, ki 
sé sprejmò v službo'pri obmejni" Četi; potetti, ko jedobil 
zakon o obmejni č^ti: moti, ne pa tudi onim, ki so sé 
zatekli ina.'dÄn^'ko' je'1 zakon .dobil njocV v službi pri 
obmejni četi, in to "Skladno/s točko : 1. § 184; zakona o 

. . ' U r a d n i k i h . -" • ; ' - ' - ' : :>--п-;У - ј . - М ч , . •..:,••', '. •_, 

''••'••)'''••••• , ' • • . ; •-.'•••:•• ; ' . - r ß a a i . i & - - , " ' ' . ' • " . , ; . ; / . ; ' " ' ; ' ' ; ' > ' : 

J Po členu 103.'zakona se morajo pri prevajanju ; na 
pripadajoče periodične .zviške p o ' členu 63. odbiti dna 
Џџ, v katerih je imel'dotični graničar (rédov,'kàplar 
in'podčastnik)' oeprrpjoročlji^o océnòy.tìnu' —. fazredu, 

^J&terém se je zatekel ha dan 31. marca 1932. 
... Ta pravilnik stopi. V veljavo z dnem razglasitve v 
>!^užbenih novihaJK. -,.- ' , ' : , . •'. ,''" 

' ; "V-Beogradu, dne 16. aprila 1932.}.Ђ. br. 1Ш., 
'.',.:'"•' ! ' ' ''"'}"'. Minister zà'vojskò ih mornarico,1 

'• '••" !'••'••" ••'< -• ••'• •• '"'' armijski'1 general 
• V••.-•• ;.v i\ Р*Ч> ž - Stojanoyjé a. r. 

" ' ' « i l - . • ' . : . • . • ' ; . ' - f i i . 

384.. 

; .Na osnovi §§,82.; in, 460. zakona, o obrtih z dne 
:5. novembra 1931. predpisujem ta-le. '".','"' 

pravilnik 
o obveznem zavarovanju pri rednem 

prevozu potnikov v avtobusnem 
•" prometu.* 

•i. Člen 1. . ., 

P n rednem prevozu potnikov v avtobusnem pro
metu je • zavarovanje po, predpisih lega, pravilnika ob
vezno.,^ !.:. i!.;Ji: ....C .. 
..; Obvezno zavarovanje obsega; . •:•••> , , Г 
: 1.» telesne nezgode potnikov-, ki potujejo z avtobusi 

: in motornimi, vozili.avtobusnih,.podjetij, s katerimi vrše 
i ta redni potniški promet; . . ; . . • • ' , , 

2. zakonsko odgovornost avtobusnih podjetij za teles
ne .poškodbe, in škode na stvareh, povzročene po ome
njenih avtobusih in motornih vozilih drugim .osebam,, 
ki niso potriiki; ' 

3. potniško prtljago in druge predmete, ki jih imajo 
potniki s seboj. 

• . . ' « ' • ' 

Člen 2. 
Obvezno zavarovanje se 'izvede v breme potnikov, 

in • to jtako,. da pobero avtobusna podjetja zavarovalne 
premije od potnikov ob 'prodaji vozovnic. ;Te vozovnice, 
se izdajajo v predpisani obliki in nadomeščajo obenem 

.•listine o zavarovanju (polke) podjetja, pri katerem se 
mora zavarovanje д о tem. pravilniku obvezno izvršiti. 

Avtobusna, podjetja nfoAjb.fî^pbÎÛtï vse obveznosti, 
ki sefirn predpišejo pri ^vrSévœhju obveznega zava-
rovanja.',. ' " • " •. ^•;;,'i: - :•• •• .-: . •• ••?,'• 

Osebe, ki jim'pripada po zavarovanju kaka pravica 
do odškodnine proti"' žaVarovalhemu podjelu, morej* 

, ostvariti te svoje pravice neposredno proti zavaroval-
! nemu podjetju tako, ; kakor se predpiše v izvrševanju 

obveznega zavarovanja. . ; , 

- • • • " • ' • > <: • •:-•»• ••: .-. . č l e n a 3.••>) •• 

, Obvezno zavarovanje se izvrši enotno za vso Tcra-
Ijévmo. ' ' ' 
, V ta.namen sklepe minister za trgovino in industrijo 

р д Odredbi _ § 82., odstavka (% zakona o obrtih za vso 
državo pogodbo o zavarovanju i zavarovalnim podjetjem 
v državi. Ta dogovor se sklene, po pogojih, ki se pred
hodno ustanove. - * , 

>'• •••.• . . '•.;.•;, ' Č l e n - 4 . ' .; ' 

Za izvrševanje obveznega zavarovanja po pogodbi, 
ki se sklene z zavarovalnim podjetjem, izda minister za 
oMastvon? 0 8 • ^ Y O d i l a P r i s t ° J w m o b 6im upravnim 

; - ' ' ' ; " : ••"••• • ' • . - . - ; • . ; - • / ' 

Člen 5. .. ,... 

n '„hr ïw P M ZTT. t 0 u t e d b 0 9 e kaznujejo po zakonu 
skem zakSu!6. ? ^ ^ ^ ^ ^ kazen-

)r:---- • №№&££>'^?ne paljevine Jugoslavije« z "dne K maja 1^2^St." 1D2/XLV/817: .:.. i a v i J e « г ш в ; 
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Cleu в. 
Ta pravi lnik stopi v veljavo in dobi obvezno -moč, 

k o se razglasi v »Službenih novinah<. 
V Beogradu, d n e 5. apr i la 1932.; I I . b r . 9809/u. 

' ''••'•• ' J N a m e s t n i k minis t ra 
t .. za trgovino in industrijo, 

minister za poljedelstvo 
!• '•• J u r a j Demetpovié $. r. aï 

385. 

Odločba.* 
• Gospod minister za'finance je izdal pod br. 11-53.580! 

z dne 28. aprila 1932. odločbo, da se podaljša veljav
nost točke 1. odločbe br. H-37.250 zdne 28. marca t. L, 
natisnjene v »Službenih novinahc št. 73 z dne 30. marca 
t-L (prilogi),** do dne 31. majâ t. 1. 

Iz ministrstva za finance, dne 28. aprila 1932.; 
brj; 52.580-11. 

(Ta odločba velja od dne 30. aprila t. 1. kot dneva, 
ko je bila objavljena v »Službenih novinah«.) 

kos. 

; '' Osrednja uprava za mer©• dolo»'vrđtn-i red, po"ka-
terem morajo v prednjem roku1 poedina električna' pod

jetja 'dati svoje hezigosanë'tokomerë' pregledati 'ih' 'òzi-
gosati.« • : ' 4 : ' . ;- ; •"•" •'" ''• '•' "''-'• •'• " 

Cleri 3. •"•• -•• •'-••••• ,:' 
Ta odločba stopi v veljavo, ko se razglasi v »Službe-

:n ib novinah«. 
Od tèga : d n e ' i z g u b e ' v e l j a v o člena 9;^Ш''-10. фга-

; vil o i zpremémbi •• • io ' dopolnitvi : ! ip*àvil••• o -pregledo- ' 
U a n j u ; i n žigosan ju; 'obliki , eestavi in oznameno^anju toteo^ 
• merov in o nadzors tvu n a d ' njimi'1 (>Slitžbene n o v i n e c 
i št. 244/LXXXV/525 z dne 24. oktobra 1930.) 'in odloöba: 
iš t . 7128 z d n e 10. novembra 1931. (»Službene novine« 
št. 270/LXXXV/597 z d n e ; 1 8 . ( n o v e m b r a 1931.)* "r 

V B e o g r a d u , d n e :15. 'apri la ' 1932.;; Št.'^248iy932. ^ ', 
'•• •''' ' ' ' ' ' '. '.Na.ni^stnik * j " , / . ' ; . , , 

' ' ' ' '".;'•'..'. ',',"• 'minis tra za- ' trgovinu ip,. . 
'-" ', ' ' ' ' ' '/;:: ••" • . ' . ' . ' . industrijo ; '.'...',,,,. 

''•""" . ' . " • ' . .minister 'za .poljedelstvo.' . 
Ju ra j Demetrović . s : r v ,, 

386. 

Odločba. 
Na osnovi č lena 3., točke 2., zakona o osrednji u p r a v i | 

ža m e r e i n dragocene kovine, nadal je členov 13., 15., 
16., 19., 20. in 21. zakona o m e r a h , njih rabi v javnem 
prometu in nadzorstvu n a d njimi 

o d l o č a m :**"* 
V pravilih o pregledovanju in žigosanju, obliki, se

stavi in oznamenovanju tokomerov in o nadzorstvu nad 
njimi (»Službene novine« št. 298-XCVII z dne 22. decem
bra 1928.) je izvršiti te-le izpremembe: 

Člen 1.. . 
Člen 41. se izpreminja in se glasi: ' • " 
»Ona podjetja, ki žele ukoriščatt ugodnost, določeno 

v členih 7. in 14. teh pravil, morajo predložiti najkesneje 
do konca 1. 1933. osrednji upravi za mere in dragocene 
kovine seznamek vseh svojih tokomerov, ki nimajo odo
britve sistema, ki so pa na področju kraljevine Jugo
slavije v rabi. , 

Seznamek mora obsezati: izdelovalčevo trne, vrsto 
tokomera, vrsto toka, napetost in -jačino, število primer
kov vsake, vrste, ki so v rabi. _ 
, Na poziv osrednje uprave za mere ali njenih postaj 
za preizkušanje tokomerov morajo vložiti podjetja te 
eeznamke tudi pred spredaj določenim rokom.« 

Člen 2. 
Člen 43. se izpreminja in se glasi: 
>Do konca 1. 1940. se morajo dati pregledati in žigo

sati vsi nežigosani tokomeri, ki se rabijo v javnem 
prometu. 

••* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
5. maja 1932., št. 102/XLV/326; .•••:.: 

** »Službeni list« št. 285/28 iz 1. 1932. 
*** »Službene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 

5. maja 1932., št. 102/X£V/320.. - . Pravila gL »uradni 
liate St, ШТ W.J« 2S29- " •--••• 

• и * 

387. 

•_..;;:-, :;;,^:;-..Kontrolav^''.. ::';;v:';
!: 

semenja ob uvozu in v notranjem l 

'prometu.** ".' '7.-T:.",','./ 
Na osnovi člena 8. zakona p kontrol i semenja kul

t u r n i h , rast l in ob\uvqzu in v1 notranjem p r o m e t u ' t e r v 
zvezi z m e d n a r o d n i m i pravi l i za kontrolo semenja, spre
jet imi na šestem m e d n a r o d n e m kongresu ' za 'kontrolo^se
menja v Wageningenu v dneh od 13. do 17. julija 1931., 

odločam: 
1. Kpntrola semenja v notranjem prometu se oprav

lja tudi še nadalje, po pravilniku'p kontroli semenja kul
turnih rastlin z dne 17. oktobra, 1922.*** .....,,. 

2. Kontrola. semenja ob. uvozu se opravlja /po j med
narodnih, pravilih, za kontrolo semenja, sprejetih na 1er 
stem mednarodnem kongresu za-kontrolo дедоедја v 
Wageningenu v dneh od 13. do 17. julija 1931. 

3. Ob uvozu se zahteva, da'spremlja vsako pošiljko 
semenja pravilen,certifikat, določen.v teh mednarodnih 
normah; če pa certifikata ni, se uporabi kontrola, kakor 
je to določeno, s pravilnikom, o kontroli semenja kultur
nih'rastlin in' njegovimi spremembami, (»Službene;^no
vine« Št. 11 z dne 16. januar ja 1931,),. t,-j. kakor se je 
opravljala doslej. . . . . . . . . 

4. Za semena trav (gramineae), vseh'detel], lucerne, 
turške detelje, sladkorne in klajne pese in mačjega repa 
se zahteva certifikat' oranžne -barve, označen *aodÛelku 
VI., točki 2., pod. C mednarodnih pravu za kontrolo se
menja, in v obliki ter z besedilom, kakor je podan obra-

* >91u2béai'ltóti št: V7l&'k 1. 1932. 
** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

19. aprila 1932., št. 90/ХХХШ.274.— Upoštevan je rudi 
popravek »Službene novine« z dne 20. aprila 15W ?̂ 

št. 91/XL/286. 
*** Pravünlk gl. »Uradni list< št. 107/21 iz 1. 192& «-> 
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zec za ta certifikat v poročilu tega šestega mednarod
nega kongresa za kontrolo semenja, in to v francoskem 
ali nemškem ali angleškem jeziku. 

5. Pošiljke semenja ostalih rastlin morajo biti oprem
ljene ob uvozu s certifikatom modre barve, označenim 
v. točki 1., pod C, oddelka VI. mednarodnih pravil za 
kontrolo semenja. 

6. Tako certifikat oranžne barve, ki se zahteva pod 
• točko 4., in certifikat modre barve, ki se zahteva pod 
točko 5. za vse ostalo semenje, mora izpolnjevati' vse 
pogoje, določene z mednarodnimi pravili ža kontrolo 
semenja. 
,, • 7. Ce ugotove kontrolni organi poskusnih in kon
trolnih postaj, da certifikati inozemskih kontrolnih po
staj v kateremkoli pogledu ne ustrezajo mednarodnim 
pravilom, se odtlej certifikati takih naprav ne bodo upo
števali, o čemer je vedno izdati odiočbo ministrstva za 
obrazloženi predlog strokovnih organov. 

8. Ob vsakem uvozu semenja mora oddata uvoznik 
pri carinarnici pravilen certifikat, označen v mednarod
nih pravilih, jci spremna pošiljko, če že ni priložen k 
ostalim listinam. Carinarnica pregleda certifikat^ če naj-/ 
de, da ustreza ustanovljenemu obrazcu, izroči seme last-: 
niku, certifikat pa vroči pristojni poskusni in kontrolni 
postaji s spisom, v katerem, označi m n o ž i n o s e m e 
n j a in u v o z n i k o v o ime. Ce semenja ne spremljai 
certifikat, postopajo carinarnice po pravilniku o kontroli: 

semenja kulturnih rastlin in njegovih izpremembah in 
dopolnitvah (>Službene novine« št. 11 z dne 16. janu
arja 1931.), t j . kakor se Je postopalo do te odiloöbe. ' 

9. Vsaka pošiljka semenja, opremljena s certifika
tom, se izroči uvozniku, ne da bi se vzeli ogledki; kon
trolne postaje pa lahko vrše začasno kontrolo po lastni i 
pobudi, dà ee ugotovi pravilnostcertifikata, toda za te': 

.preiskave se ne plačuje nobena taksa. Ce pa semenja obi 
uvozu ne spremlja pravilen certifikat k$ke inozemske; 
kontrolne postaje, se opravi kontrola "in se pooerotaise, : 
določene s pravilnikom o kontroli: semenja kulturnih1 

.rastlin in njegovimi izpremembami in dopolnitvami: 

. (>Službene novine« št. 11 z dne 16. januarja 1931.), kakor,-
se je to vršilo doslej. 

10. Ta odločba stopi v veljavo mesec dni po raz-1 
glasitvi v >Službenih novinäh«, da se omogoči uvoznikom 
in inozemstvu, da svoje posle tem odredbam prilagode.' 

Oddelek za rastlinsko proizvodnjo naj ukrene, česar! 
treba, in naj takoj vroči carinarnicam obrazce za med
narodne certifikate po ministrstvu za finance, poskusne-

."In 'kontrolne postaje pa naj napoti na izvrševanje in jih 
obvesti, da so natisnjena mednarodna pravila za kon
trolo semenja in obrazci za certifikate v francoskem, an-; 

^gleikem in nemškem jeziku v Comptes rendus-de-
" l'Association Internationale d'Essais de Semences, zvezku ^ 
za mesec oktober 1631., Št. 18, Copenhague V;: 

" Ta moja odločba- dopolnjuje pravilnik in normo o 
kontroli semenja kulturnih rastlin z dne 17. oktobra 1922. 
to'tìjégove iipremerobe §t 70.076/11 z dne 29. decembra 

;Ì930., natisnjene v »Službenih novinàh« št. 11 z dne 
16. januarja 1931. 

V Beoeradu,. dne 2. aprila 1932.; St 18.300/11. 
Minister za poljedelstvo 
Јш«ј DemetruTÌé a r, • 

•'->'•:•':. S to odločbo g. minietra za poljedelstvo je izjavila 
tildi glavna kontrola soglasnost s svojo odločbo Ц. 28.048 
e daè 12, aprila 1982. J ' , " " ' . . " 
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888. 

Razpis. 
Dopolnitev razpisa C. br. 35.409, z dne 

1. septembra 1927.* 
Na predlog carinskega sveta in na osnovi člena 10. 

pravil popravljanju in uporabljanju denarja iz'fonda 
za pobijanje tihotapstva predpisujem naslednjo dopol
nitev v navodilih za izvrševanje teh pravil. 

Na koncu točke 3. člena 3. navodil za izvrševanje 
pravil o upravljanju in uporabljanju denarja iz fonda 
za pobijanje tihotapstva ' (razpis C. br. 35.409 z dne 
1. septembra 1927.)**: se dodaja nov poslednji odstavek, 
ki se glasi: 

>Do povračila stroškov za vzdrževanje oseb, pri
prtih in zaprtih po kaznivih dejanjih, glede katerih 
spada.odločanje,,v pristojnost carinskih oblastev, imajo 
po istem postopanju pravico tudi samoupravne in avto
nomne naprave, ki sprejemajo v svoje zapore osebe 
zaradi pripora ali zapora.« 

V Beogradu, dne % maja' Ì932.; št. loi>29/IV. 

' Minister za finance 
dr. Mil. R. DoriTevtt s. r. 

Banove uredbe. 

оџ 
389. 

jave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No. 3149/3 " ' " '" : " 

Popravek. 
. * , f i " i 

V 30. kosu »Službenega lista« z dne 16. aprila 1932 
jè pod^poglayjem »Balove uredbe« pomotoma objavljeno, 
da pobira abčma MoŠčanči v srezu muirsko-soboškem v 
I. 1932 od 100 1 vinskega mošta Din 50'-, dočim še mora 
pravilno glasiti: . , ' 

ty ^. lOP I"vinskega mošta DM 100'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine t Ljubljana, 
.,,.; , t dne 2. maja 1932. 

.'• M \ . Po pooblastilu bana, 
načelnik upravnega oddelka: 

it xi < л « , л - dr. Stàrés. т. 
II. No. 4949/2. , . ; < f, ] •'. • 

M, Objava* 
Občifaa Bizeljskò, v srezir Brežice, bo pobirala od 

dneva razglasitve v službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine*' ' 

a) od 100 Ivina Din W—, 
• •" • b) dd 100 1 vinskega mošta Din 50-—. 

e) od 100 l piva Din 60--Ч 

K" * ^ S ^ 1 1 6 ш у " 1 в kraljevine. Jugoslavije* z dne 
5,.roaja,1932.,gt!ip2/Xl,V/331i, 

.m-*BìSàai Ш*Ж МШШ te i. W27* 
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č) od hl stopnje alkohola špiri ta, žganja, likerja, 
r u m a in konjaka-Din 10-—, 

d) od goveda nad 1 letom Din 5*—, 
e) od goveda pod i letom Din 2-50, 
f) od drobnice Din 2-50. . , 

Kral jevska b a n s k a u p r a v a D r a v s k e banovine v Ljubljani,; 
d n e 7. maja 1932. 

ÌL;.NO.I2I/I, , -;: ..'. ' , ' . 

Objava. 
Občina Legen, v srezu slovenjgraškem, bo pobirala 

v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 
a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta D i n 100'—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja,..likerja,' 

r u m a in konjaka Din 8-—. 
Kral jevska banska u p r a v a D r a v s k e banovine v Ljubljani, 

d n e 4. maja 1932. •> 

I I . No. 29949/1. 

OJbjava. 
Občina Podsreda, v srezu šmarskem, bo pobirala od-

dneva razglasitve v »Službenem listu« v tetu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75—,_ , 
c) od 10Д Ï piva Din 50--r, . . -, ! 
č) od hI stopnje alkohola špiri ta, ' žganja, likerja,; 

r u m a in konjaka Din 1 0 — , 
d) od goveda n a d 1 letom Din 3 0 — , ' ' ; 
e) od goveda pod 1 iétom Din 20—. 
f ) od pcagičeVf Djn 10—, " ,-. K j ' ) 
g) od drobnice Diri '&'—, ' ? ' 
h) od 100 kg uvpž^tftega mesajvséh vjèt : Dïn! 30-^-. : 

Kraljevska banska ifytkia. Р/ач&е banovine v Ljubljani, 
dne 7. maja Ì932'. 

II. No. 120/1. " " "" * 

ШјаШ.; 
Občina Skomarje, v srezu konjiškem,,bo pobirala,od; 

dneva razglasitve v »Službenemlis^u«.V ietti 1932. na-j 
slednje občinske trošarine:, ••-,'•' •/••• •. ! 

a) od 100 1 vina Din 3 0 — , • :,:, ., 
b) od 100 1 v inskega,mošta D i n 30;—, ; • 
c) od hI stopnje alkohola špir i ta, žganja, likerja, : 

r u m a in konjaka D m 5—,. 
Kral jevska b a n s k a u p r a v a D r a v s k e banovine v LJubljani, ! 

. ' - d n e 6. maja 1932* 
П . N0.29816/1. . _„,'. ' i 

Objava. 
Občina Slatinski dtó/V^reW Maribor levi breg, bo i 

pobirala od dne razglasitve v »Službenem listu< y. letu 
.1932. naslednje občinske trošarine: •-.. , 

a) od 100 1 vina Din otf—, ;•..•- ' 
b) od 100 1 vinskega mošta ©io 26'—.K j •.-, 

Kraljevska banska upravu Dravske banovine v Ljubljani, : 
dne 3. maja 1932/; 

II. No. 3893/1. 

Objava. 
Občina Sv. Anton na Pohorju, v srezu dravograjskem, . 

bo pobira la od drieva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. naslednje občinske t r o š a r i n e : ; 

a) od 100 Ivina Din 60-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60'—, 

-c) od M stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
-rumo, in konjaka-Din Tj-. 
Kraljeväka banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

d n e 2. maja 1932. 
I I . No. 8588/2. 

Objava. 
Občina S v : ' J a n ž na Dravskem polju, v srezu ptuj

skem, bo. pobira la od dneva razglasitve v »Službenem 
listu« v letu 1932. naslednje občinske . trošarine: . ' " . " ' 

a) od.100 1 vina D i r i ' 5 0 — , 
b) od '100 Г vinskega, mošta Din 50—-, 
c) od 100 1 piva Din 5 0 — , : , У '• 

. č) od : hI stopnje ' alkohola Špirita; žganja, likerja, 
' r u m a in konjaka Din 6—. ' . ' , " 
Kral jevska b a n s k a u p r a v a Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 7, maja 1932.' 
IL No. 30581/l'. : ! 

Objava. 
Občina Trbonje; v srezu dravogra jskem; 'bo pobira la 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednjз;občinske ttošarine: '• . . • • • > 
•••'. •&) od 100.1 Vina Din 1 0 0 — , -•"•• • 

. b) od: 100 1 vinskega m o š t a ' D i n 1 0 0 — ; ' ' . 
•:lcji o d : 100 l p i v a ^ D i n 5 0 — , ' • '"•; 

č) od hI stopnje' a lkohola- špir i ta; žganja, likerja, 
r u m a i n konjaka D i n ' 6 — . "" 

' Kral jevska bar i ska 'ùprava Dravske banovine v Ljubljani, 
' • ' • ' • • : : ! dne 7. maja 1932. ' . • , ' . , . : , 

I I . % : 132/1. r ;.,• ''/....-•,•./. -.' ' • .' ' : ;' ... 

Objava. 
Občina /Višnja vas v srezu celjskeni, bo pobirala od 

dneva razglasitve' v »Sntóbenem Iistik ; v leni. 193,2. na
slednje občinske trošarine: " 
' a) od 1ÖO; 1 vina D i n l W — , ' ; ' '' ' " ':".". ':", '"' 
'•"' b)'öd ÌÒO'l vinskega mosta'Din 100-—, " '' 

č) od hT:'-SitòrJiìje! aliköHdda Špirita;" ^ а З Д а ^ Н к е ^ ј а , 
r u m a m'koft jàkà Din 8'—, '•'' ' '' ' "' / ' ' ' ' ' . 

d) «Ï'1ÔO;1 s a d ä e g a ' m ^ ä ' D i n ^ ^ . •' ^ ' _.;; 

Kraljevska banska, uprava Ргаувк&,ђапруДпе,.у Ljubljani, 
..'.,'. .̂'.,',,,. ;,'.,.. U'.'.'•.plnei>4 lijaja 1932.. '.;'..f л,.;.-- " 

II. No. 29<ЗШ/1.а':^'> V: .«-. ..:<*'. - •!<;': ' • • -Г :/{t. 
::- ;'." :" Objava. "-•'.'.•.. -, 

: Občina Zibika. y srezu Šmarje, pri Jelšah*, bo. pobi-
'raja.od.dineva raw^iit^e,v:>Sl^enejm iistuf^.lejii Д,]В32; 
naslednje občinske trošarine: . -,,, ; -f -., ., ,..-••' 

od 10p, (l,vina Din 76'r—,., , .,;..',,..,:;_ 
ool r : lW^ vjiigk^ga,'mošta Ï3in %•—* 

Kraljevskft banska u p r a v a Dravske banovine v Ljubljani, 
.'..... ...},-.,h 4 i e 29. aprila-ÎJ932. .,,,,, •,'.. 

'' "''' ' ' '. ' ..' " '".' '' ' 1 . •! ' • ... '.'.:.. ; . . . N 
' • • • •J^ ; .< . . - . ; 

Izdaja kraljevska banaka uprava D«r»»S* башгИпв? njen predstavnik in urednik: Pohar Robert v L^Wfaid. 
л n e k a l à felfe:T'i>'CT4VitlM^ " t t " h " » < ' < - nlon fix^ditav^^ §1таг-Шсћа^^У'I4ufel]aiü« 
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OBČINSKI URAD 

Poštnina plačana v gotovini. 
Vič/Ljul 

K R A L J E V I NA J U G O S LAVI JA 

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

39. kos. V LJUBLJANI, dne 18. maja 1932. Letnik H I . 

390. Pravilnik o zdravniškem pregledu otrok za sprejem v šole 
'za nezadostno razvite in defektne otroke in o dolžnostih 

zdravnika v teh šolah. 
391. Popravek v uredbi o monopolnih taksah. 
392. Razglas o poštnih avtobusih glede plačevanja izrednega 

cestnega prispevka. 

V S E B I N A : 
393. Odločba o sezonskih podjetjih. 
394. Popravek v proračunu mestne občine ljubljanske za leto 

1932. 
395. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 

letu 1932. 

Uredbe osrednje vlade. 

390. 
Na osnovi § 25. zakona o zdravstveni zaščiti učencev 

in §§ 15., 57., 58., 107.. in. 170. zakona o narodnih šolah 
predpisujem ta-le . ч . ' 

pravilaife 
o zdravniškem pregledu otrok 

za sprejem v šole zà nezadostno razvite 
m defektne otroke in o dolžnostih 

zdravnika v teh šolah.* 
A. Skrb za zdravje učencev v zavodih in šolah «a neza

dostno razvite in defektne otroke. 
Člen i/ ''•' 

Za zdravje učencev v zavodih in šolah za nezadostno 
razvite in defektne otrdOte skrbe: 

à), v banovinskih zavodih in Šolah šolske polikli- • 
n i k è ; ' '• --.• •'; '' : 

' b) v oddelkih za nezadostno razvite in defektne 
otfoke pri narodnih Šolah Sòlaki zdravnik in šolska' poli-, 
klinika po predpisih za zdravstvene poliklinike in sklad--
no s tem pravilnikom; . ' ;. ,., • . ^ 

c) razen tega ima lahko vsak zavod ali interhatski : 

urejena Šola za nezadostno razvite in defektne otroke' 
zdravnika specialista, in tó: zavodi in pomožne šole za 
duševno zaostale otroke zdravnika/ psihonévropatoìoga, 
zavodi za gluhoneme''otroke zdravnika otorinolaringo
loga, zavodi za slepe okulista in zavodi zà pohabljene 
otroke ortopeda; v • ' •'-" • '.,'• * 

Če takih specialistov ni, lahko opravljajo njih dolž
nost šolski zdravniki, toda se morajo občasno posveto
vati z zdravnikom specialistom, iz najbližjega kraja. 

* >Službene novirre 'ktâljévine Jugoslavije« z dne '• 
№. aprila 1932.; št: 90JXXXIX/273. - Žak. o zdr. za-
ščiti u2encéV;igl. »SI. list«.St. 197/34 ex 1930. — Zak. o I 
nar. šolah gl. >ü, tot« St î ;llp/25. in 119/20. e* Ì929./30. 1 

Člen 2. 

Zdravnike specialiste iz člena 1. tega pravilnika po
stavlja po § 170. zakona o narodnih šolah ministrstvo za 
socialno politiko in narodno zdravje sporazumno z mi
nistrstvom za prosveto. ' 

Člen 3. 

Ce ni stalnih zdravnikov, se smejo postaviti tudi po
godbeni in honorarni, zdravniki - . . - . -

Člen 4. 
Vsi zdravniki v zavodih ali šolah za nezadostno raz

vite in defektne, otroke morajo imeti trimesečni tečaj 
za socialno medičino. 

Ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje 
skrbi .za ot var janje, posebnih tečajev, kjer morejo dobiti 
.zdravniki potrebno izobrazbo za izvrševanje dolžnosti 
zdravnika v zavodih in šolah za nezadostno razvite in 
defektne otroke. • 

. : \- -/,-. • Člen 5. 

Ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje 
skrbi sporazumno z ministrom za prosveto, da se 
otvore posebni skupni sedemdnevni tečaji za zdrav
nike in učitelje. Ti tečaji se otvore po potrebi v Beo
gradu, Zagrebu in Ljubljani; v njih se^ izpopolnjujejo 
zdravniki in učitelji v poznavanju in terapijskem, vzga

janju nezadostno razvitih1 in defektnih otrok (v psiho-
ipatplogiji in pedopatologiji); . 

B. Zdraviliški pregled otrok, ki se prijavljajo za sprejem 
y zavode, šole ali oddelke za nezadostno razvite 

in'defektne otroke. 

••'•• •'. , ' • ; • ' c i e n 6 . • • • . - . . • • - v 

\* eolski z,dravnik :bpravi poleg dblžnosti, ki jih inia 
po pravilniku o zdravniškem spregledu narodnih in sred
njih šol, v času od diie 1. aprilp do dne 1. maja pregled 
učencev, ki so jib prijavili osnovna šola, roditelji ali 
varuhi s posebnim prijavnim-listom za sprejem v> savod, 
i m m oddelek za nezadostno razvite in defektne otre-

V 
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ke, ki ga predpiše minister za prosveto po § 1б. zakona 
o narodnih šolah. 

V ta prijavni list vpiše šolski zdravnik uspeh pre
gleda'vsakega otroka tako-le: 

P r e g l e d\š o Is k e ga z d r a v n i k a : 
1. Slaboumnost, živčne bolezni, sifilis, tuberkuloza, 

alkoholizem, zločinstvo, krvno sorodstvo roditeljev ali 
prednikov kot vzroki otrokove dedne obremenjenosti. 
Starost roditeljev ob rojstvu otroka. Koliko je zakonskih 
in nezakonskih otrok? 

2. Nosečnost. Število porodov, splavov? 
. , ^ 3 , Kateri otrok po vrsti je ta? Zakonski ali ne
zakonski? • ч 

4. Koliko je otrok umrlo? Za čim? 
5. Potek poroda. 
6. Otrokova prehrana in nega v prvi življenjski 

dobi. 
7. Kdaj in kako je dobil prve zobe? 
8. Kdaj in kako. se je otrok učil hoditi? 
9. Kdaj in kako se je otrok učil govoriti? 

10. Prestane bolezni, poškodbe, nezgode. 
11. Obči telesni ustroj. 
12. Teža in višina. 
13. Obseg, dolžina, širina in oblika glave; lobanjske 

nepravilnosti. 
14. Usta, zobje, nos, grlo. 
15. Bolezni in nepravilnosti prsnih organov: srce, 

pljuča. 
Bolezni in nepravilnosti trebušnih organov. 
Bolezni in nepravilnosti udov. 
Bolezni in nepravilnosti čutil. 
Bolezni in nepravilnosti kože. 
Ì6. Bolezni in nedostatki v osrednjem živčnem siste

mu. Tresenje, kopvulzija mišic, razdražljivost. hromost, 
refleksi, hoja. 

17. Govor. 
18. Druge telesne, duševne in živčne posebnosti 

(Enuresis nocturna, Incontinentia alvi et urinae. Spa
nje itd.). 

Člen 7. 
Solski zdravnik' mora javiti upravitelju osnovne Šole, 

kdaj bo pregledoval prijavljene učence (§ 11. zakona o 
zdravstveni zaščiti učencev). 

K pregledu mora pozvati šolski zdravnik tudi rodi
telje ali varuhe, da dobi podatke o rodbinskih razmerah 
in o razvoju otroka pred pohajanjem šole. 

Člen 8. 
Šolski zdravnik vrne izpolnjene prijavne liste upra

vitelju osnovne šole ali onemu uradu, od katerega je 
prijavni list prejel. 

Uspehi pregleda po šolskem zdravniku služijo kot 
osnova za nadaljnje ravnanje z otrokom tako upravitelju 
osnovne šole, kakor tudi zavodu, šoli ali oddelku za 
nezadostno razvite ali defektne otroke, v katerega se 
bo otrok sprejel. 

Pregled mora biti dokončan do dne 1. maja. 

C. Dolžnost zdravnika specialista pri zavodu ali šoli za 
nezadostno razvite, in defektne otroke v komisiji za 

sprejem otrok v zavode, šole »li oddelke. 

'• Člen 9. 

Ko pozove^ predsednik sprejemne komisije vse pri-
iavüene otroke, k QXêStedil ï """"* Mä. BÜ fiddjkk 

za nezadostno razvite in defektne otroke, sestavi zdrav
nik točno anamnezo za vsakega otroka v telesnem in 
duševnem pogledu; uyamnezo mora vpisati v poseben 
>matični zdravstveni list« (obrazec A). 

K temu pregledu mora zavodski zdravnik pozvati 
tudi roditelje ali otrokove varuhe. 

.-, "ĆlenlO. ; . . J: 

Pri seji sprejemnej'komisije, ki jo skliče predsednik 
po pravilniku za sprejem otrok v zavode, šole ali oddelke 
za nezadostno razvite in defektne otroke, izreče zdrav
nik svoje mnenje na osnovi svojega pregleda, poročila 
učitelja v oddelku, v katerem je bil otrok opazovan, 
kakor tudi mnenja dosedanjih vzgajalcev. Prav tako 
poda zdravnik predloge glede na občo otrokovo sposob
nost zaradi nadaljnjega, ravnanja z. njim. Svoje mnenje 
in svoj predlog mora vpisati v prijavni list, ki ga pri
bavi za sejo predsednik sprejemne komisije. 
• . Poročila o odločbi sprejemne komisije pošlje pred
sednik sprejemne komisije roditeljem ali varuhu, toda 
brez navedbe razlogov zbog katerih se je odločba izdala. 
Vsi izpolnjeni predpisni formularji o sprejemu, popisu 
in pregledu otroka se .smatrajo za uradno tajnost .... 

D. Dolžnosti zdravnika y zavodih, šolah in. ; oddelkih za 
nezadostno razvite ih defektne otroke. 

Člen 11. 
Za vsakega otroka, ki je sprejet po sprejemni ko

misiji v zavod, šolo ali oddelek za nezadostno razvite 
ali defektne otroke, se vodi »osebni popisni list«, ki ga 
predpiše minister za prosveto. 

V ta osebni popisni, list vpiše šolski zdravnik po
datke o zdravniškem pregledu otroka obenem i vsemi 
pripombami in nasveti za vzgajanje otroka. 

Člen 12. 
Zdravniki zavoda, šole in oddelka za nezadostno raz

vite ali defektne otroke morajo učence glede njih soma-
tičnega in psihičnega stanja trajno nadzirati. V ta namen 
smejo šolski zdravniki prisostvovati, po potrebi in spo
razumno s šolskim upraviteljem pouku v oddelkih. 

Č l e n $ • ' • • , , ' 

. Zdravniki zavodov, šol ali oddelkov za nezadostno 
razvite in defektne otroke dajejo učiteljem nasvete glede 
otrokove telesne in duševne sposobnosti. za delo. V ta 
namen lahko zdravnik ,prisostvuje sejam učiteljskega 
zbora, če ga upravitelj šole za to zaprosi. 

Člen 14. ' ' 
Vsaj dvakrat na leto mora vpisati zdravnik v osebni 

popisni list s točnim datumom in podpisom, kaj je opa
zil pri otroku posebnega, in ksicer: bolezni, izpremembe' 
v višini in teži; vplive rodbinskih, telesnih in drugih 
razmer na duševni razvoj, vzgajanje in na uspeh, v šoli. 
Ob koncu šolskega1 leta se mora tudi to zapisati, koliko 
se je učenec od prošlega leta telesno in, duševno razvil. 

Člen 15. 
Zdravnik vrši svoje nadzorstvo tudi, če zdravi otroka 

drug specialist, ne da bi se pa vtikal v način zdrava 
ljenja; vpisati pa mora vse izpremembe y matični zdrav-
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Clen 16. 
Adravniki zavodov in šol za nezadostno razvite in 

defektne otroke morajo podati pri vpisu teh otrok v kuk 
drug zavod svoje mnenje o njih telesni in duševni spo
sobnosti za Izvestno zvanje. 

Clen 17. 
Zlasti se priporoča, da se udeležujejo šolski zdrav

niki sestankov roditeljskih svetov, da pridejo tako v ne
posredni stik z roditelji otrok in da-dajejo ob tej priliki 
roditeljem v obliki predavanj potrebna pojasnila in po
trebne svete. Da utegnejo dajali svete roditeljem in 
varuhom glede oskrbe v telesnem in duševnem razvoju 
poedinih učencev, morajo zdravniki določiti sprejemne 
ure v zavodu, šoli ali v svojem stanovanju (ordinaciji). 

Clen 18. 
Zdravnik zavoda, šole za nezadostno razvite in de

fektne otroke skrbi, da dobe učenci od učiteljev higien
ski pouk, in vodi po potrebi tudi sam higienske pogovore 
z učenci v izvenšolskem času in jih praktično uvaja v 
higienski način življenja. 

E. Razvidnost nad nezadostno razvitimi in defektnimi 
otroki. 

Clen 19. 
Na Konca vsakega šolskega leta sestavi zdravnik 

poročilo o boleznih in anomalijah, ki jih je ugotovil pri 

Strao 727 
• " ^ ^ — — ' =— ' ' - i a t 

V 

poedinih učencih med šolskim letom v poedinih razredih 
(obrazec B). 

Člen 20. 

Upravitelj osnovne šole sestavi na osnovi zdravni
škega pregleda sspisek otrok«, ki jih mora uprtva 
osnovne šole uvaževati po §§ 15. in 58. zakona o narod
nih šolah (obrazec C). 

Clen 21. 

Zdravniki vročajo poročila o boleznin upravitelju 
šole za nezadostno razvite in defektne otroke in mini
strstvu za socialno politiko in narodno zdravje; uprava 
šole vroča spisek otrok (obrazec C) ministrstvu za pro-
sveto in ministrstvu za socialno politiku in narodno 
zdravje po banskih upravah. 

<• V Beogradu, dne 31. marca 1Ô32.; S. br. 6700. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravjt 

Iran PuctlJ i. r. 

(Stran 1) 

(Obrazec A) 

Državna poliklinika v 

Šolski zdravnik 

Štev 

Zavod, šola za 

Kraj, srez _ 

Чгок де 
Kratka označba primera: 

Matični zdravstveni list 

ime roditeljev 
rojen-a dne __. 
banovine _„.„__ 

19.._ v -._...;.. 

.....; stanuje v 

zaKonski-a, nezakonski-a sin, hči, 

-, sreza 

(ime, poklic in stanovanje varuha) _, . ...... 

veroizpovedanje , narodnost' ...'._..„. '.--^.„. ceplien-a 

' pohaja zavpd, šolo, oddelek za •• — — « - ———__„ v _ _ _ - . 

pH 

od, dag •MHttJiM —ligama 
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"• 

Šolsko leto 

Datum 

•..• Viäina cm. 

Teta kg; 

1 

19 / 

Pregled telesnega razvoja ' 

•i 

W....I 

з 
19 / . 
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(Stran 2) 

A. Posebni podatki 

I. Roditelja 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

Rojstno leto 
Leto smrli in za čim sta'umrla? 
Poklic . . . 
Poreklo 
Gospodarsko stanje 
Stanovanje 
Izobrazba 
Ali sla bolovala in za čim: 

veherične bolezni . . . . . . i . . . . . • 
živčne bolezni.. . . . . . . . . . . . . . > . . . » . 
druge bolezni > ; . . 

Njune nehigienske navade, alkoholizerri itd. . . . 
Ali sta dedno obremenjena? -. . . •.' 

Ali sta bila v duševni bolnici ali odgovarjala za 
kazniva dejanja? 

Ali imata kakjšne telesne poškodbe hujšega značaja, 
. kontuzije, rane, grbo itd.? . . . . . « . . , . 

AH imata telesne nedostatke ali anomalije: 
uho, grlo, nos itd.? . . . . . . . . . . . . i . 

Ali imata, duševne nedostatke?. . , , t * • , . . 

m a t i o i e 
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Stran 729. 

H. Druga rodbina. 

1. Ali ima kdo izmed bratov ali sester telesne nedostatke in anomalije? • 
2. Ali ima kdo izmed bratov ali'sester duševne nedostatke? „ "'""" 
3. Ali sta imela babica ali ded telesne nedostatke in anomalije? ' „„.. " " 
4. Ali sta imela babica ali ded duševne nedostatke? ; .....;: 

5. Ali je imel kdo izmed najbližjih očetovih ali materinih sorodnikov telesne п е ^ Ш к е ? " : Г 
/6. Ali je imel kdo izmed najbližjih očetovih ali materinih sorodnikov duševne nedostatke* " "'"" ~~" 
7. Ali ] e bilo v bližji rodbini: kaj.primerov kriminalnega ali patološkega značaja (kratek popis p ' r i n ^ 

III. Otrók. 

•' ' I;; Nosečnost, števi lo p o r o a o v , splavov .,..;._ „...;;..; . .. ' -

: ..'. 2. Kateri po vrsti je ta otrok? Zakonski ali nezakonski? 
3. Koliko otrok je umrlo? Zakaj? t ; l . . . . . . l l . . i "„l ; " 
4. Potek poroda .'; :.l..:..'.i; ; ;...!..: :.;...:......„:.! ' : : • ' ' "" 

, .5.. Prehrana in nega otrokova v prvi življenjski dobi ...„ , 
6. Dobivanje zobov • ...1...L.Ì ...•../...„.....•..;. ' 

. .7. Kako in kda j se je u č i l : otrok hoditi? :.... ..„ .„„.„..• ..;..._ 
•:•• 8: Kako in kdaj se:je.učil otrok govoriti,? ......; ..:. „...,..., ^ 

.; 9. Posebnosti pri zadoščevanju telesnim; potrebam .......:..:: : .•;.....•..: .„..:;. 
10. Bolezni " . ' 

'"•• Poškodbe 
i v Nezgode 

Spanje 

(Strani 3) 

B. Posebni biometrijski del in u č e n č e v o z d r a v s t v e n o stanje. 
Datum pregleda 

i. Deformacije:. ., . . -......':: 

™»....... glave^ •~«*~~»-».i«<...U">..̂ M....̂ ^ 

• p r s n e g a j k o Š a ; » • Ц ^ 4 , , , ~ " ^ " ~ " 4 ~ ^ ^ ^ 
hrbtenice' ':.'.:. : ! ! * • ! ; • 

druge .;........;,.; 

j Ž;-Via,4- oko 
., .,3.Sluh '- .uho. 
' :4- Govor1 — grlo-

• I < • • ; ( . 

•5±.Degenerativni .znaki:.„..: 
na lobanji '. L. , 
na licu, v nosu .... 
v ustni duplini ...» 
na zobeh .-.~.~~*~ 
v grlu -.'.-—4--.—«i 

' M koži "-»-~~ T 

v viSini ,1n teži -

ißLRaHiticni Ostanki, > 

7. Živčne апота1Нвј -.-..-̂ jj.y.̂  

ч 8. Рохабапе žleza, thyreoidea 



Stran 730. 39. kos. 

9. Spolovila - ;...;..;.„....:...-...;„.-. :~.~ -

10. Puberteta - — 

11. Duševno stanje: 
inteligenčni koeficient po B i n e t u - S i m o n u .-..-— -..—*-?•••—».—..-.. 
psihološki uspeh po seriji testov za preizkus poedinih sposobnosti 
psihopatološke ugotovitve „_^....^_«.„~.~—~~-———-—— -•• 

12. Rentgenski pregled ~.—~м~~_~—.-^..~-...~..-~.-™~-"-~r-»—-—— 
13. Bakteriološki pregled __._—~- -~. • _^.^„>^^._м.^-~——,--.< 

14. Serološki pregled — 
15. Uspeh preiskave žleznih izločkov — 
IG. Obča ugotovitev glede telesnega stanja 
17. Obča ugotovitev glede duševnega stanja 

Stran 4) 

j . Opažanja in nadzorstvo po zdravniku med šolanjem. 

šolsko leto in 
kateri razred 
pohaja otrok 

Bolezni, izpremembe v vi
šini in teži. vpliv rodbin
skih in drugih razmer na 
duševni razvoj, vzgajanje 

in na uspeh v šoli. 
Obče telesno stanje 1 

' 

Odredbe 
za zdravljenje 
in njih uspeh 

D a t u m 

, 

i 

Nasveti učite
ljem za otro
kovo vzgojo 

D a t u m 
p - . • • • 

Priobčitve 
roditeljem 

D a t u m ' 

Pripomba 
učitelja 

D a t u m 

Druge 
pripombe 

i 

Zavod, šola, oddelek za 
Zdravnik ; 

(Obrazec B) , 
.('! 

POROČILO 
o boleznih in anomalijah, ki so se ugotovile pri otrocih v šolskem letu 19 '/•• ... 

'> 
<D 

a 
C 
e 
t. o o. a 

Naziv bolezni in 
anomalij, ki so se 

ugotovile pri otrocih 
v oddelkih 

Skupaj 
v °/. 

Razred 
I r 

oddelka 

m. ž. 

Razred 
H. 

oddelka 

m. 

1 

J 

*. 

Razred 
III. 

oddelka 

Skupne 

m. • z . 

Razred 
IV. 

oddelka 

) število o 

m. i. 

Razred 
-, V. 

oddelka 

Razred 
VL 

oddelka 

trok v razredih: 

m. ž. 

:; 

m. ž. 

Razred 
VII. 

oddelka 

m. 2. 

' 

Razred 
VIII. 

oddelka 

m. ž. 

,., 

Skupaj -

.-, 
-i dne 1 9 — 

Zdnrv&Jïov potipto: 
J . ,•••. . гл:•;,.-. ' . 
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( S t r a n i ) ' , (Obrazec Q 
Uprava šole ..'. ;.*.'...'..;....; ...'..] .....,..„.;.,:„..'. 

: > : ^ ; ' SPISEK 
otrok, ki jih mora uprava osnovne šole upoštevati po §§ 15. in 58. zakona o narodnih šolah. 

N a v o d i I a : , • 
1 o / n r ar Z odS 1 šolah d 0 - 5 v p i š e upravitelj osnovne Sole vse; otroke, ki jih upošteva uprava osnovne šole po §§'IS. in 58. zakona 
2 ' y i J ? , Z p r e d e l ; k e °xd,° *? v p J Š e u P r a v i t e ] i osnovne šole one otroke,1 ki po flenib 8. in 9. pravilnika o zdravniškem nre gledu za vpis v šolo niso bili vpisani v osnovno šolo. mavuiu*a o zaravnisKem pre-

- 3 ' L, r,a-lP^ed
f
e l,k,e 2° d ° 3 5 - V p i Š e u ? r a v i t e l i osnovne šole podatke o .učencih osnovne šole. ki zbo« nezadostne razvitosti ali 

!! S v s l v S Taš?Ui u S v U S P e Š n ° Z a S l e d 0 V a t i P 0 U k a Л а ö s n < ^ > l i po § 58. zakona o n a r o d U £ l a h i n f u ! zakona 

. 4 ' k o n T l T n S 0 S n 0 T O e Š ° l e 2 ° " ф 1 V S e 0 l r o k e ' И jih upošteva uprava šole po §§ 15. in 58. za-

(Stran 2) 

Piiimek in ime 
otroka 

fl 

C9 

> 

S 
a ' 

o 

Rojstni 
kraj 

Na osnovi zdravniškega pregleda za vpis v šolo otrok 
ne pohaja osnovne šole, ker je 

^ , I " ' i " ' i Г ' i - U l ; J 

S 

a o 
'•3 
"3D 

Ф 

e. -
o 

> . •• 

o 
ce;S 

30 

a 
Ф 

•o 
•p-
o 

11 12 

a 
Ф 

es 
o. 
o 

J3 

13 14 

"3Ä_ 
"3 - g 
e H « 

i * * 
15 

Ф 

o > 
a м 

•SB 
5 g 
a" 

16 

•ф 

CO 
-a 
o 
Q. 

17 

Otrok se 
vzgaja 

M « 
Ж s o 

OJ; 
«• O 

18 
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(Stran 3) 

Na osnovi zdravniškega pregleda po § 11. zakona o zdravstveni zaščiti 
učencev in § 68. zakona o narodnih šolah je učenec oproščen nadalj

njega pohajanja osnovne, šole, ker ne more -uspešno slediti pouku 

zbog telesne 
nesposobnosti 

zbog nezadostne 
umske razvitosti 

ima nalezljivo • 
bolezen' 

zbog moralne, po
kvarjenosti 

" " • Koliko let je. pohajal-a učenec-ka razred osnovne Sole 
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391. 

; Pppravpk 
- y uredbi o monopolnih taksah.* 

' V uredbi o monopolnih taksah, ki je natisnjena v 
^Službenih novinah« št..94 z dne 23. aprila Ï932.̂  stoji v 
olenti 1., točki 3. pod à) pogrešno1: >yknjižicah, po 100 
-lislkoy 4— Din«, a se mora pravilno glasiti: »v 
knjižicah do 100 listkov . . . . . 4'— Dinc^ kar se s tem 
popravlja. 

•. * »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
fc"mitfa 1932;, št. 102/Xfc V/333, - . Ürajäbp gl. >Slažbeni. 
lifik i t ШјЏ џк Ш, ~^\ 

\ 

Banove uredbe. 

V. No.>'2965/l. 
392. 

Razglas. 
Ministrstvo za gradbe je z objavo z dne 4. maja 1932 

Z A S o f r i O M i l ° ' * • * " * » b a - k - t ravam 
_ Na seji ministrstva za promet in ministrstva za grad

ue Jß.gospodarsko finančniodbor i*h ministrstev odločil, 
„da,*?, pjivatni avtobusi, ki v r še potniški promet in pre^ 
iMm ÖJdî Ußzte M 4 22. mksm o državnih cestah 
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in c 33. zakona o nedržavnih cestah zavezam, da pla
čuje),, 10% prispevek od vrednosti potniških vozovnic 
kot odškodnino za prekomerno uporabo javnih cest v 
smislu ministrske naredbe o izrednih cestnih prispev
kih, -Služb, list« 69/10 iz leta 1931. 

Glede državnih poštnih avtobusov, ki prevažajo 
potnike, izdasta minister za< promet in minister za 
gradbe posebno odločbo. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 12. maja 1932. 
Po pooblastilu bana, 

načelnik tehničnega oddelka: 
ing. M. Kraje s. r. 

393. 
VI No. 12947/1. 

Odločba o sezonskih podjetjih. 
Ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje 

v Beogradu je z razpisom z dne 26.. aprila 1932 pod 
St. Br 27045 izdalo sledečo 

•! o d l o č b o : 
Kot sezonska podjetja v smislu § 8., točke 8., zakona 

o zaščiti delavcev z dne 28. februarja 1922, »Uradni 
list* št. 211/74, se smatrajo opekarne (ciglane in cre
pane), močilnice konoplje (močilane kudeljaca), kamno
lomi in podjetja za lomljenje kamenja, poljske apnenice, 
gradbena podjetja, podjetja za pridobivanje peska in 
proda (šljunka) in podjetja za predelavo rib, dokler je 
riba sveža. 

Navedena sezonska podjetja lahko delajo 10 ur 
dnevno. V primeru, da se delo posamezne dneve pre
kine radi atmosferskih prilik, se sme to delo nadokna
diti druge dni', vendar tako, da tekom šestih delovnih 
dni ne znaša več-ko 60 ur. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 10. maja 1932. 
»Za bana 

namestnik pomočnika, 
načelnik upravnega oddeika: 

dr. Stare s. T. 

394. 
VII/1 št. 19.861—1.932 ; 

Popravek. 
V »razglasu« o proračunu mestne občine ljubljanske 

za leto 1932., objavljenem v »Službenem listu< št. 373/36 
iz leta 1932., se mora zadnja'vreta predzadnjega odstavka 
(sir. 699) pravilno glasiti: »leta 1931. (tar. post. 27. do 86.) .< 

Mestno naeeìetvo v Ljubljani, 
dne 11. maja 1932. 

395. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

V letu 1932. 
II. No. 6750/1. 

Objava. 
Občina Dovje, v srezu Radovljica, bo pobirala, od' r 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v Л 1932. nasled-, 
nje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100"—, '•" :' 
.c) od 100 1 piva Din 50'—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, iikerja2 

ruma in konjaka Din 7*—, ' 
d) od goveda nad 1 letom Din 25-—, ! . . 
e) od goveda pod 1 letom Din 15—-
f) od prašičev Din 15*—, 
g) od drobnice Din 5"—, • 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v' Ljubljani, 
dne 11, maja 1932. 

II. No. 30.422/1. 

Objava. 
Občina Gortiha, v srezu dravograjskem, bo pobirate 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 1. 1932. na
slednje občinske trošarine. 

a) od 100 1 vina Dan 100-—, 
b) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,., 

ruma in konjaka. Din 5'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 10. maja 1932. 

II.. No. 30.733/1. 

Objava. 
Občina Podova, v srezu mariborskem, d. breg, bo po

birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 1.1932. • 
naslednje občinske trošarine: .. .' 

a) od 100 1 vfrnvDin. 70-—, , 
'•• b) od 100 1 vinskega mošta Din 70-—, 

c) od hi stopnje alkohola sparita, žganja, likerja,.; 
ruma in konjaka! Din 5*—. мл',..,,_;, 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani* 

dne 11. maja 1932* • ' " ' " ' t 

II. No. 12.165/1. -- '.'J-.vi--«?; 

".ObjaVà.- • v ' ^ - 1 
Občina Rajnkovec; v srezu sinarskem, bo pobir-ali oä, ;,|| 

dneva raaglasitve: v »Službenem listu« v 1. 1932. nasjed- Ц 
njo občinsko trošarino: , ,-,-j- \-''••''..•';.'$§ 

od hI stopnje alkohol^ Spirita, žganja, likerja, rum* • ^ 
in konjaka Din 6-—.',. ;' ..• 'U;... •'.•':•-̂  
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani*?,Љ 

dne 10. marja 1932. • ' • ' " ' ^ 

Izdaja kraljevska banska uprava DravAe Wnovtoe; njen prtđeiavnik to tìfédnikt Poh» Röttttt v LJubljani. 
ЗЦака. 1д palagi« XtekttM tftekiu*« Џ&Шк »Ie» ßtedetasnlki Ођвм ffiehâjek ж Ljubljaut 
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Poštnin» nlaëana v gotovini. Vič/Ljubij 

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

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

40. kos. V LJUBLJANI,' dne 21. maja 1932. Letnik Ш. 

396. Zakon o ženskih obrtnih Šolah in ženskih strokovnih uči
teljiščih. 

397. Pravilnik o določanju cen- svetovne paritete za pšenico. 
398. Tečaj državnih in po državi zajamčenih papirjev. 
399. Prijava o zaposlitvi zdravstvenega pomožnega osebja. 
400. Telefonski promet na velike razdalje: 
401. Telefonski promet v Dravski banovini. , 

V S E B I N A : 
402. Telefonski promet z inozemstvom. 
403. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 

letu 1932. ' 
404. Izpremembe v staležu državnu in banovinskih uslužben

cev na področju Dravske banovine. , ,'*> " 
405. Odločbe seje državnega sveta. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

396. 

Mi v 
ALEKSA^ÖER L, ...... 

po milosti božji in nagodili; vplji kralj Jugoslavije, 
objavljamo vsem in vsakomur, da sta. / 

narodna skupščina kraljevine Jugoslavije, 
sklicana za dan 7. decembra 1931. na izredno zasedanje z . 
ukazom z dne 23. septembra 1931., v svoji XIV. redni seji, 
ki jo je imela dne 26. februarja 1932. v Beogradu, in, 

senat kraljevine Jugoslavije*1 

sklican za dan 11.. januarja 19,32. ha izredno zasedanje 
z ukazom z dne 28. rioveinbra 1Ö3.1., v svoji XIÌ. redni 
seji, ki jo je imel dne, 15. marca 1932. v Beogradu, 
sklenila in da smo Mi potrdili in proglašamo 

zakon 
o ženskih obrtiüh šolah in ženskih : 

strokovnih učiteljiščih,* 
ki se glasi: - . ' . - • ' 

I. OÊL. 

j : Obče odredbe. 

'•" '•—'.''•'; ; - ; : ' , : § V V : :V;.;. " ' . ; " 
; , Ženskim obrtnim šolam je naloga, dajati, učenkam , 

potrebno občo in stfpkovno izobrazbo-in jih usposab- ; 

ljati za samostojno delo v njihovem obrtu; Ženskim stro- т 

* »Službene 'novine'kraljevine. Jugoslavije* z dnè ' 
9. aprila 1932., št; 82/XXXVI/237, — Upoštevan je tudi 
popravek;'»Služben'e n0,vine^ ; z dne. 16. aprila 1932.,'; 

«t. 88/XXXvînmes.; -; •'•• ;••• • ' -:• • > • - •- •• • ' •> •' -j 

kovnim-učiteljiščem pa, izobražati učenke za učiteljice 
ženskih del. 

; ' '.•.•. •'.• - § 2 . ; 

Ženske obrtne šole in ženska strokovna učiteljišča 
so pod vrhovnim nadzorstvom ministra za trgovino in 
industrijo in pod neposrednim nadzorstvom bana. 

§ 3 - •.:• 

ženske obrtne Šote- iä Швка'strokovna učiteljišča 
imajo te-le.odseke:-.•'• •*•-••,•' 

1. zakrojenje in šivanje perila;i 
2. za krojenje in šivanje obleke; ' 

pò potrebi se ha njih lahko osnujejo tudi še ti-ile odseki: 
1. za umetna dela; ; 

". 2. za izdelovanje: ženskih klobukov; 
3. za izdelovanje steznikov; 
4. za izdelovanje umetnih cvetlic; 
5. za tekstilno pletenje; 
6. za preprogarstvör-
Število in vrsto odsekov na vsaki šoli odobruje mini

ster ;ia-'trgovino in industrijo po zaslišanju sveta za pro
fesionalni* pouk. 

. . ; , ' : - ' : ' " : . : ' : " ; • ' * v ; i
: - v " - • 

Ženske obrtne Šole z završnim izpitom imajo za 
stroko veljavo nepopolne srednje šole z nižjim tečajnim 
izpitom, če ostanejo absolvirane učenke v svoji stroki. 

Ženska strokovna učiteljišča z diplomskim učitelj
skim izpitom imajo za stroko, veljavo popolne srednje 
sole z višjim tečajnim izpitom. 

• , § 5 . 

Ženske obrtne šole so lahko: 
a) državne, banovinske, občinske (mestne) бе jih 

popolnoma vzdržujejo država, banovina ali občina 
(mesto); 

. b) poldržavne in.polbanovinske, če plačuje država 
ah banovina, učiteljsko osebje, korporacije pa trpé vse 
•materialne stroške; v tém : primeru ima šola naziv te 
korporacije^ \ 
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c) privatne, če jih popolnoma vzdržujejo korporacije. 
Ženska strokovna učiteljišča smejo biti samo državna'. 

§6. 

Minister za trgovino in industrijo ali ban vrši, kakor 
so pač te šole državne ali banovinske, otvarjanje, pre
meščanje in ukinjanje ženskih obrtnih šol. Za pol-
državne, polbanovinske in privatne je treba zaslišati 
korporacijo. 

Otvarjanje, premeščanje ali ukinjanje ženskega stro
kovnega učiteljišča se vrši s kraljevim ukazom na predr-
log ministra za trgovino in industrijo. 

. §7 . \ . 
Za otvoritev ženske obrtne šole je potrebno: 
a) da je prijavljenih za vpis v prvi razred najmanj 

20 učenk; 
b) da obstoje potrebni šolski -prostori z opravo. 

^ §8. ; 

Ženskar obrtna šola se ukine, če je na šoli v treh 
zaporednih letih skupno število učenk manjše od 40. 

Ukinja se postopno, razred za razredom. 

' § 9 . ' . ' 
Prostori za nastanitev ženske obrtne šole morajo 

ustrezati higienskim zahtevam in učnim potrebam. 

• § 10. 

Prostore za državno, banovinsko ali občinsko žensko 
obrtno šolo mora dajati občina. 

Stroške za vzdrževanje prostorov kakor tudi stroške 
za kurjavo, razsvetljavo in vodo trpi občina. 

Prostore za poldržavne, polbanovinske in privatne 
ženske obrtne šole so dolžne dajati korporacije. 

'. Stroške za vzdrževapje prostorov kakor tudi stroške 
za kurjavo, razsvetljavo in vodo trpe korporacije. 

. Prostore za žensko strokovno učiteljišče daje država. 

• § H. / • 
Minister za trgovino in industrijo sme dovoliti, da

še pri poedinih ženskih obrtnih šolah in ženskih, stro
kovnih učiteljiščih otvorijo internati. Vzdrževanje teh 
internatov ne sme obremenjati državnega proračuna. 

Internati imajo svoja pravila, ki jih odobri ministr
stvo za trgovino in industrijo in po njih se vrši organi
zacija m nadzorstvo.. 

H. DEI* 

Pouk. 
§12. 

Redni pouk na ženski obrtni šoli in na ženskem 
strokovnem učiteljišču je izključno podneven. 

/ • . , 

§ 13. 
Pouk v ženski obrtni šoli traja tri leta, in sicer dve 

leti v dveh strokovnih razredih in eno leto y šolski 
delavnici-ateijeiu. 

Za učenke v starosti od 12, do 14 let se lahko otvo-
rita dva pripravljalna razreda, če se prijavi najmanj 
20 učenk. 

§ 14, -
Pouk na ženskih strokovnih učiteljiščih .traja pet let, 

in sicer: štiri leta v štirih strokovnih razredih in eno 
leto v šolski delavnici-atéljeju. 

§ 15. 
- "' Učni načrt, program s strokovnim in vzgojnim gra-
. divom kakor tudi metodična navodila za vse predmete 
;predpisuje minister za trgovino in industrijo po zasliša-
i»nju sveta za profesionalni pouk. 

Praktični pouk učenk na ženski obrtni šoli se do
polnjuje in utrjuje v šolskih- delavniçah-ateljejih, v 
katerih se naj usposobijo učenke za življenje in prak
tično delo v obrtu, ki so si ga izbrale.. 

§ 16. 
Učenke teh šol plačujejo za uporabo šolskih strojev 

poseben prispevek kot odškodnino. Višino in način pla
čevanja odreja na državnih in banovinskih šolah celotni 
učiteljski zbor, na poldržavnih in. polbanovinskih šolah 
pa šolski odbor korporacije. 

§ V: 
Na ženski obrtni • šoli in ženskem strokovnem uči

teljišču se smejo uporabljati samo učbeniki, ki jih odobri 
minister za trgovino in industrijo po zaslišanju sveta za 
profesionalni pouk. 

. . . § 18. 
Ekskurzije y kraju, zaradi ogleda kulturnih naprav 

in gospodarskih industrijskih podjetij v času, ko ni šol
skega pouka, ali v času pouka, toda po odobritvi direk
torja, odnosno upravitelja, so obvezne za vse učenke. 

Ekskurzije v državi in v inozemstvo se vrše po imo
vinskem stanju učenk in stanju šolskega sklada. 

Ekskurzije v državi, ki so daljše od treh dni, se vrše 
po pristojni odobritvi ministra za trgovino in industrijo 
ali banske uprave, v inozemstvo pa samo po odobritvi 
ministra za trgovino |n industrijo. 

Učiteljicam, ki spremljajo ekskurzije .zunaj kraja, 
kjer je šola, daljše od enega dne, odreja povračilo 
minister za trgovino in industrijo s pravilnikom. 

III. DEL. 

Učenke. 
Šolsko leto, 

§ 19* 
Šolsko leto se začenja dne 1. septembra,z vpisova

njem učenk v vse razrede in traja do vštetega dne 
31. avgusta prihodnjega leta. 

Od dne 24. avgusta do dne 1. se'ptembra se morajo 
opraviti razredni, dopolnilni in popravni izpiti. 

Vpisovanje se vrši dne 1., 2. in 3. septembra. Samo 
v izjemnih in opravičenih primerih' lahko dovoli šolska, 
uprava vpis do dne 15. septembra, ministrstvo za trgo
vino in industrijo ali banska upraya pa do dne 30. sep
tembra, Eß tem ш!ш ypjs ni yj£ dopusten, 
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Pouk se pričenja dne б. septembra, Vončuje se pa za 
učenke poslednjega razreda dne 10. junija, za vse ostale 
pa dne 20. junija. Završni izpiti in učiteljski diplomski 
izpiti se vrše v času od dne 10. do dne 25. junija. 

Vsa šolska izpričevala se izroče učenkam na Vidov
dan, dne 28. junija. 

§ 20. 

Velike šolske počitnice trajajo od dne 29. junija do 
vštetega dne 24. avgusta. 

Natančnejše odredbe o praznikih in narodnih slav-
nostih, ko ni šolskega pouka, predpiše' minister za trgo
vino in industrijo. . 

§ 21. 

Šolsko leto se deli na dve polletji: prvo polletje od 
pričetka šolskega leta do dne 31. januarja in drugo pol
letje od dne 1. februarja do zvršetka predavanj. 

§ 2 2 . 

Po zvršetku drugega polletja mora objaviti uprava 
ženskih strokovnih učiteljišč tiskano letno poročilo po 
navodilih, ki jih predpisuje minister za trgovino in in
dustrijo. 

Vpisovanje. 
§ 23. 

V prvi pripravljalni razred že'nske obrtne šole se 
sprejemajo učenke, ki so dovršile vsaj štiri razrede 
osnovne šole in dovrše v tem koledarskem letu 12 let 
starosti. 

V drugi pripravljalni nr/.red se sprejemajo učenke: 
a)' ki so dovršile prvi pripravljalni razred; 
b) ki so dovršile kak razred srednje šole in imajo 

13 do 15 let starosti, pa so opravile dopolnilni izpit iz 
strokovnih predmetov. ' 

§ 24. 

V prvi strokovni razred ženske obrtne šele se spre
jemajo učenke: . 

. a) ki so dovršile drugi pripravljalni razred; 
b) ki so dovršile najmanj dva razreda srednje šole 

(gimnazije, realke), meščanske šole ali šest razredov 
osnovne šole in dovrše v tem koledarskem letu najmanj 
14, največ pa 16 let starosti. 

• § 25. 
V prvi razred ženskega strokovnega učiteljišča se 

sprejemajo z natečajem predvsem odlične učenke, ki so 
dovršile nepopolno srednjo šolo z nižjim tečajnim izpitom 
ali meščansko šolo z zaključnim izpitom. 

§26 . 

V poedinih razrednih oddelkih ne sme biti več ko 40 
učenk. 

§27. 

Privatnih učenk na ženski obrini šoli in na strokov
nem učiteljišču ne sme biti. 

§28. 

. V višji raered šole se sprejemajo učenke te šole, ki 
eo dovršile gredjwdni raared. Na prazna mesta se smejo. 
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sprejemati tudi učenke z drugih takih šol, če se prestop 
redno odobri. 

§ 29. 

Učenkam teh šol ni dov-ljeno, da bi jih med šolskim 
letom preminjale. . 

Med šolskim letom lahko prestopijo z ene šole na 
drugo samó učenke priselivših se roditeljev, in to naj-
kesneje v osmih dneh po prihodu iz šole, kjer so sé dotlej 
u č i l e . . , . : • 

Učenke, odstranjene s šole za kazen, se lahko vpi
šejo v drugo šolo najkesneje v osmih dneh popriotčitvi 
pravnomočne kazni. 

Ocenjanje. 

§ 30. 

V vsakem polletju morajo biti učenke zadostno in 
vsestranski izprašane iz učnega gradiva vsakega pred
meta. Uspeh iz poedinih predmetov se ocenja z ocenami: 
odličen (5), prav dober (4), dober (3), zadosten (2),. ne
zadosten (1). 

Ocene odličen, prav dober, dober in zadosten so pre
hodne ocene, ocena nezadosten (1) je ocena, ki ima za 
posledico popravni izpit, odnosno ponavljanje razreda. 

Vedenje se ocenja s temi-le ocenami: primerno (5), 
prav dobro (4), dobro (3) in slabo (2).. 

Uspeh iz poedinih predmetov ocenja predmetna uči
teljica, ocene o vedenju in ocene občega uspeha predlaga 
razrednik, določa pa jih razredni učiteljski zbor. 

§ 31. 

Učenka, ki je imelia v dveh zaporednih šolskih letih 
v vedenju oceno slabo, izgubi pravico, se še'dalje na tej 
šoli šolati, in se lahko' vpiše v drugo tako šolo samó po 
odobritvi ministrstva za trgovino in' industrijo, ali ban
ske uprave. 

Nemarijivo, nepripravljeno in neredno učenko, ki 
ima . ob koncu prvega polletja polovico ali še več ne
zadostnih ocen, zlasti iz praktičnega dela,, ali ki ima v 
enem polletju 8 (osem) neopravičenih dni, sme celatili 
učiteljski zbor na predlog razrednega učiteljskega zbora 
odstraniti s šole; učenka ponavlja lahko razred prihodnje 
šolsko leto. 

Izpiti. 

§ 32. 

Izpiti so razredni, dopolnilni, popravni, završni In 
učiteljski diplomski izpit. 

Obavljati te izpite je redna dolžnost učiteljev. 
? Završni izpiti se vrše v junijskem kot glavnem roku 
ah v septembrskem kot postranskem roku vpričo od
poslanca ministra za trgovino in industrijo, odnosno bana, 
in enega odposlanca prisilnih obrtniških združenj, pri 
poldržavnin ali polbanovinskih pa tudi vpričo enega člana 
šolskega odbora. 

Učiteljski diplomski izpit se opravlja na ženskem 
strokovnem učiteljišču po dovršenem šolanju v junijskem 
roku kot glavnem in v septembrskem roku kot postran
skem roku vpričo odposlanca ministra za trgovino in 
industrijo. * 

Minister za trgovino in industrijo predpisuje pravil
nik o opravljanju izpita ia Q odposlaaîevi aagradL.. 
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Prevajanje» 

§ 33. 

V višji razred se prevajajo one učenke, ki imajo iz 
vseh predmetov najmanj zadostno oceno, in one učenke, 
ki so dobile ra enega predmeta nezadostno oceno, pa so 
opravile ta predmet meseca avgusta pri \popravnem 
izpitu. 

Iz praktičnih del popravnega izpita ni. 
Popravni izpiti se opravljajo na isti šoli in se ne 

morejd ponavljati. 
Razred se sme ponavljati samo enkrat. 

§34. 

Učenka, ki se ji letna ocena zbog bolezni ali drugih 
opravičenih vzrokov ne more zanesljivo dati, mora 
opravljati razredni izpit iz vseh predmetov ali pa iz onih, 
po katerih se mora letna ocena določiti. 

,Če. je zbog bolezni zadržana, da bi opravila ta izpit 
v mesecu juniju, in to pravočasno dokaže z zdravniškim 
potrdilom, ga sme opravljati v mesecu, avgustu, vendar 
v tem roku ne more dobiti popravnega izpita. 

: Taka učenka ponavlja razred, če dobi tudi samo eno 
nezadostno oceno. ' 

Dijaške knjižice. 

§ 3 5 . 

Po zvršetku polletja se učenkam priobči uspeh in 
vpiše v dijaško knjižico, ki jo mora imeti vsaka učenka 
teh šol. 

Obliko in vsebino dijaške knjižice predpisuje mini-
# e r za trgovino in industrijo. 

Izpričevala in potrdila. 

§ 36. . . . . . . 

Po zvršetku' šolskega leta dobi vsaka učenka ženske 
obftrte šole in ' ženskega strokovnega učiteljišča izpriče
valo o svojem uspehu in vedenju v*tem šolskem letu. 

V opravičenih primerih se sme izdati med šolskim 
letom na prošnjo potrdilo o šod an ju s. pripombo, v kateri 
namen se izdaja. 

Izpričevala in potrdila podpisujeta direktor, odnosno 
upraviteljica in razrednik. ' ' 

Izpričevalo o zaključnem izpitu podpisujejo odposla
nec ministra za trgovino in industrijo, odnosno bana 
kot predsednik, odposlanec obrtniškega prisilnega zdru
ženja, in člani izpraševalne komisije, pri poldržavnih;in 
polbanovinskih šolah pa tudi član šolskega odbora. 

Izpričevalo o učiteljskem diplomskem izpitu podpi; 
su jejo odposlanec /ministra kot predsednik, direktor ,in 
člani izpraševalne komisije. 

Obliko in vsebino izpričevala in potrdila predpisu-
je'minieter.za-trgovino in industrijo. 

: ; , ; „ ; : '•• ; § 37. :: -, :.,;_ 

Duplikat letnega izpričevala izdaja direktor sam, 
odnosna.upraviteljica.eaina. Duplikat izpričevala o završe 
nem izpitu izdaja upraviteljica, duplikat izpričevala o'tičd-
téajakem dipWmskem izpitu pa üzdiaja direktor po odobri" 
tvi ministrstva za-ösoviip in iaduafcrjio аД banete uffirâ  

ve potem, ko se je službeno razglasila razveljavitev iz
virnika v državnih »Službenih novinah« ali v službenem 
listu banske uprave. 

Za vse duplikate se plačuje poleg državne takse prav 
tolik znesek v gotovini za šolski sklad. 

Šolski red. 

§ 38. 

O dolžnostih učenk, njihovem vedenju v šoli in zunaj 
šele, pohajanju šele iu delu v šolski delavnici-ateljeju, 
opravičbi izostanka, kaznovanju in ostalem redu in delu 
•na ženskih obrtnih šolah in ženskih strokovnih učitelji
ščih predpiše minister za trgovino in industrijo pravilnik. 

§ 39. 

Učenko sme kaznovati učitelj, razrednik, direktor, od
nosno upraviteljica, razredni učiteljski zbor in celotni uči
teljski zber. '• -

§40. 

Učenke se kaznujejo z opominom, ukorom, odstranit
vijo in izključitvijo iz šole. 

S telesnimi kaznimi se učenke ne smejo kaznovati. 

§ 41. . . . •/ 

Za velike disciplinske šolske prestopke ali Češče 
storjena manjša kazniva dejanja se učenka lahko kaznu» 
je z odstranitvijo ali izključitvijo. • 

O odstranitvi ' s Šole za eno Šolsko leto, toda tako, 
da lahko na drugi šoli dovrši pričeto šolsko leto, odloča 
direktor, odnosno upraviteljica na predlog razrednega uči
teljskega zbora. 

O izključitvi iz šole do zvršetka šolanja tako, da 
učenka lahko nadaljuje pričeto šolanje na drugi šoli, od
loča celotni učitejjski zbor. Ta kazen postane izvršna, ko 
jo odobri ministrstvo za trgovino in industrijo ali banska 
uprava. . 

O izključitvi iz vseh ženskih obrtnih šol in ženskih 
strokovnih učiteljišč odloča celotni učiteljski zbor z naj
manj s/a glasov. Ta kazen postane'izvršna, ko jo odobri 
minister za trgovino in industrijo. 

Šolski sklad-

•. '• : . § 4 2 . ' 

Na ženski obrtni Šoli in na vsakem ženskem strokov
nem učiteljišču obstoj šolski sklad, iz čegar sredstev se 
nabavlja material za izdelovanje za siromašne učenke:-
stroji, učila, knjige, modni listi in se daje podpora siro
mašnim učenkam za ekskurzije. 

V šolska sklad državnih, banovinskih in občinskih 
(mestnih) šol se stekajo prispevki učenk za uporabo šol-1 

skih strojev in 50 % zaslužka od izdelanih predmetov, ki 
so narejeni v šoli po naročilu, dočim drugih 50% za
služka pripada učenki, ki je delo izvršila. 

Na poldržavnih in polbanovinskih šolah se deli ta za-
služek na tri dele, in sicer dobe 30 % učenke, .30 % gre 
v korist korporacij in 40 % v korist šolskega sklada. 

Pravila o šolskem ekladu predpisuje minister za Ич 
goyino. j a ind,usWjOf ,.:; ' '• 
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IV. DEL. 

Učitelji. 

§ 43. 

_ Učitelji Ženskih obrtnih šel in ženskih strokovnih uči
teljišč, so redni, honorarni in pogodbeni. 

Redni učitelji so: 
a) na ženskih obrtnih šolah: upraviteljica, strokovne 

učiteljice, obrtne učiteljice in. njih pripravnice; 
b) na ženskih strokovnih učiteljiščih: direktor, profe

sorji, suplenti-p.ripravniki, strokovne učiteljice, obrtne 
" učiteljice. . 

Za honorarne učitelje s honorarjem od ure ali za'po
godbene učitelje s stalno mesečno nagrado se sinejo po 
potrebi postaviti esebe, ki imajo isto kvalifikacijo kakor 
redni učitelji 

§ 44. 

Upraviteljica ženske obrtne šele postane lahko samo 
predmetna ali strokovna učiteljica, ki ima najmanj 12 let 
učiteljske službe. 

§ 45, 

Za strokovno učiteljico ženske obrtne šole se lahko 
postavi oseba, ki je dovršila žensko strokovno učiteljišče 
z učiteljskim diplomskim izpitom, opravila državni stro
kovni izpit in dovršila 3 leta učiteljske službe, 

§ 46. 

_ Za strokovno učiteljico-pripravnico na ženski obrtni 
šoli se .lahko postavi oseba, ki,je dovršila žensko stro
kovno učiteljišče'z učiteljskim diplomskim izpitom. 

§ 47. 

Direktor ženskega strokovnega učiteljišča lahko po
stane profesor srednje strokovne šole ali srednje šole, ki 
ima najmanj 18 let učiteljske službe 

§48. ; 

Za profesorja je lahko postavljen suplent-pripravmk, 
lei je diplomiral na filozofski fakulteti ali na višji stro
kovni .šoli fakultetne veljave, dovršil 3 leta učiteljske 
službe in opravil profesorski izpit. 

§ 4 9 . - ' 

• Za suplenta-pripravnika ise lahko postavi oseba, ki 
je diplomirala na filozofski fakulteti ali na višji stro
kovni šoli fakultetne veljave. 

Za'strokovno učiteljico, na ženskem strokovnem uči
teljišču se lahko postavi oseba, ki je dovršila žensko stro
kovno učiteljišče z učiteljskim diplomskim izpitom in 
opravila državni strokovni -izpit,, če ima'najmanj 10 let 
učiteljske službe na- ženski o/b-rtnj šoli. , , « ., 

. . . • • • . • •- : § 5 1 . ' 

Za obrtno učiteljico v delaVnici-ateljeju -se lahko po
etavi kljub §§12. in 59, zakona o uxadnikin' oseba, ki je' 

opravila mojstrski izpit, če ima najmanj 3 leta prakse 
in opravi državni strokovni iz.pit za obrtno učiteljico. 

§ 52. 

Učitelji ženskih obrtnih šol in strokovnih učiteljišč 
morajo imeti na teden to-le število'ür: '•'•''• ' 

1. direktor ženskega strokovnega učiteljišča do 5 ur; 
2. upraviteljice do 10 ur; 
.3. profesorji za obče predmete 18 ur, za risanje 22 ur; 
4. suplenti-pripravniki prvi dve leti službe za obče 

predmete 14 ur, za risanje 18 ur, po dveh. letih, pa kakor 
profesorji; 

5. strokovne učiteljice. 30 ur; 
6. strokovne .učiteljice-pripravnice .24 ur, po. dveh le

tih službe pa kakor'strokovne učiteljice; ' " 
7. obrtne učiteljice 36 ur. ' 

' • - • . ' • ' '• • ' § 5 3 - •'•':'• ' • " • • ' v ' i î ' v 

Upraviteljice, strokovne in obrtne učiteljice privatnih 
šol morajo- imeti'isto'strokovno, kvalifikacijo kakor upra
viteljice, strokovne in obrtne učiteljice državnih Šol. 

Izbor upraviteljice, strokovnih in obrtnih učiteljic na 
teh šolah velja, ko ga odobri miniFter zn trgovino in in
dustrijo. • - • • . . • • ••-..,••.. ., 

§ 54.' 

Učiteljica, ki je tri leta zaporedoma slabo ocenjena,' 
se odstrani iz državne službe. • > " • . 

§ , 5 5 ; • • ' _ . . 

Učiteljicam je prepovedano, privatno pripravljati 
učenke svoje šole;. ; ' .. : .. - .--..• - - ••. 

..'.,...".. .. ' §,,5.6, .; ."'"[ 

Minister za trgovino in industrijo predpiše: • •'•>•-• 
1... pravilnik o poslovanju in', dolžnostih direktorja, 

upraviteljic in učiteljic; <-,, . 

2. pravilnik o ccenjanju direktorja, upraviteljic in uči
teljic; * -:-...•.. •: .-" 

3. pravilnik o opravljanju državnega strokovnega is
pila za vse učitelje. 

-. ••'- -••-: • • ; ; . , § . 5 7 . , . . 

Na ženskih obrtnih; šolan i n ženskih strokovnih' uči
teljiščih, ki imajo več ko 8 oddelkov, postavlja nlihistr-
stvo za trgovino in industrijo ali banska uprava eno iz
med učiteljic za šolsko tajnico, da opravlja upravne in 
blagajniške posle;-to dolžnost vrši /polegsvoje, redno d olž-
n O S t l . . . . . • ; ; , . . , , , ,-•. ,:.. , ' 

Honorar•: za to delo' uiredi minister ža trgovino in 
• industrijo s pravilnikom sporazumno z ministrom za fi
nance. 

"-•>••'' § ^ ' : ' ' . ' ' ; " ' V 4 : : : ' ' - ' . ' ! . 

Plače in prejemki,, pravica do : po-kojniiie "in vsa oat* 
la službena razmerja, pravice in dolžnosti učiteljev žen-' 
skih ob-rtmh^i in ženskih strokovnih učiteljišč,, koJikot 
niso določeni s tem .zakonom, sp ure jenih zakonom-<) 
uradnikih z dne 31. marca 1931. ' " • " f f * - " - ' 
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V. DEL. 

gotske naprave. 

§ 59-

Med šolske naprave spadajo: kabineti, zbirke, knjiž
nice in šolske delavnice-ateljeji. 

§ 60. 

Za čuvanje učil za poznavanje materiala, dijaških čr-
težev, izdelanih del in modelov, potrebnih za nazorni 
pouk, ima vsaka šola svoje kabinete in zbirke. 

§ 61. 

Knjižnice so lahko učiteljske in dijaške. Obsezajo 
strokovne in ostale knjige, časopise in modne liste. 

Ob pričetku šolskega leta odredi direktor, odnosno 
upraviteljica knjižničarja za učiteljsko in dijaško knjižni
co in določi varuha kabineta zbirke. Dolžna sta čuvati in 
upravljati njima poverjene predmete in voditi v redu in
ventar po pravilih, ki jih predpiše minister za trgovino in 
industrijo. 

§ 62. 

Zaradi izvajanja praktičnega pouka ima vsaka šola 
evojo šolsko delavnico-atelje. 

Zaradi uspešnejšega izvajanja praktičnega pouka šo
la lahko sprejema naročila. Naročila se izdelujejo prven
stveno v šolski delavnici-ateljeju, če pa to izvajanje uč
nega načrta dopušča, tudi v strokovnih razredih. 

§63. 

Minister za trgovino in industrijo predpisuje s pravil
nikom: 

1. kako je urejati in upravljati kabinete, zbirke in 
knjižnice; 

2. kako je otvarjati, urejati in voditi poedine šolske 
delavnice-ateljeje. 

VI. DEL 

Šolska uprava. 

§ 64. 

Šolsko upravo sestavljajo direktor, odnosno upravite
ljica, razrednik, razredni učiteljski zbor in celotni učitelj
ski zbor. 

§ 65-
Direktor, odnosno upraviteljica je starešina Sole. So

lo upravljata po zakonu, pravilnikih in naredbah mini
strstva za trgovino in industrijo in baneke uprave. 

§ 66. 

Razrednik skrbi za učenke svojega razreda in podaja 
potrebna poročila direktorju, odnosno upraviteljici, raz
rednemu učiteljskemu zboru ali celotnemu učiteljskemu 
zboru. 

Ob prleeoni vsakega šolskega leta odredi direktor, 
odnosno upraviteljica razrednik© za vsak razred. 

. § 67. 

Razredni učiteljski zbor sestavljajo razrednik in vsi 
učitelji enega razreda; zbor odloča o vseh vprašanjih, ki 
se nanašajo na ta razred. 

§ 68. 

Celotni učiteljski zbor sestavljajo direktor, odnosno 
upraviteljica in vsi učitelji. 

Sejam celotnega učiteljskega zbora .predseduje direk
tor, odnosno upraviteljica, če pa sta zadržana, po činu 
najstarejši učitelj. 

Celotni učiteljski zbor se sestaja po potrebi in izdaja 
odločbe, ki se nanašajo na celotno delovanje šole. 

§ 69. 

Minister za trgovino in industrijo izda pravilnik o de
lovanju in dolžnostih razrednika, razrednega učiteljskega 
zbora in celotnega učiteljskega zbora. 

Ostale upravne odredbe. 

i § 70. 

Minister za trgovino in industrijo predpiše pravilnik 
in navodila o ureditvi šolskega arhiva, voditvi knjig in 
opravljanju upravnih poslov. 

§ 71. 

Vsaka državna in banovinska ženska obrtna šola ka
kor tudi državno žensko strokovno učiteljišče sme imeti 
pečat z državnim grbom, in označbo vrste šole. 

Poldržavne in polbanovinske ženske obrtne šole ima
jo pečat z državnim grbom, označbo šole in korporacije. 

§ 72. 

Ob koncu vsakega šolskega leta mora direktor, od
nosno upraviteljica predložiti ministrstvu za trgovino in 
industrijo ali banski upravi letno poročilo o stanju in 
delovanju na svoji šoli. 

VII. DEL. 

Tečaji. 

§ 73. 

Pri ženskih obrtnih šolah se lahko otvarjajo za odras-, 
la dekleta in žene tečaji za izučevanje in izpopolnjevanje 
v obrtnih strokah, ki so na tej šoli zastopane. 

Tečaj se lahko vrši, če se javi najmanj 10 oseb. Te 
osebe plačujejo prispevek po krajevnih razmerah za upo
rabo šolskih učil. Višino prispevka določa šolska uprava." 
Od tega prispevka pripada na državnih šolah: 50 % uči
teljici in 50 % šolskemu skladu, nä poldržavnih in pol-
banovinskih pa: 30 % učiteljici, 30 % korporaciji, ki- šolo 
vzdržuje, in. 40 % šolskemu skladu. 

, § 74. 

Minister zS trgovino in industrijo lahko odobri po po
kazani potrebi, zlasti v krajih, kjer ni ženske obrtne šole, 
da se osnujejo tečaji za izučevanje in izpopolnjevanje v 
obrtnih strokah za odrasla dekleta in žene pod1 upravo 
ženskih komporacij. »•' 
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Ti tečaji so pod, nadzorstvom ministrstva za h g« vino 
in industrijo. 

• . ' • " ' • . § 7 5 ; 

Obiskovalkam tečajev se izdaja famo potrdilo, da so 
posečale tečaj. 

Obliko in vsebino teh potrdil predpisuje minister za 
trgovino in industrijo. 

. Posečanje tečaja ne daje pravice, opravljati pomoč
niški ali mojstrski izpit, marveč služi edino osebnemu iz
popolnjevanju. """*' 

§ 76. 

Odobritev z£ prirejanje tečajev daje po svoji pristoj
nosti ministrstvo za trgovino in industrijo ali pa banska 
uprava. v."' 

VIII. DEL. • •• 

Odnos poldržavnih in Dolbanovinskih ženskih obrtnih šol. 

. <y§r#'"i 
Fn poldržavnih ali. polbanovinsfcüi ženskih obrtnih 

šolah obstoji šolski- odbor; vanj spadajo upVàvfte4jrc*a, ena 
učiteljica in trije člani korp,oraoij.e.;;_,;fj . 

Pravilnik o pravicah in dolzno9#h.,t.ega rodbora pred
pisuje minister za trgovino in industrijo. 

••;•-. § - 7 8 . 

Postavljanje učiteljic, njih' premeščanje in odstranje
vanje iz službe vrši pri poldržavnih in polbanovinskih šo
lah minister, odnosno ban po zaslišanju korporacij. 

.'. IX,. DEL-,,.. ^ ,^. , . . .^ . , . . " . . . .„; . 
Prehodne odredbe. ' ' ' ; ' ; ' " ! 

§ 7 9 - ' '- ,-.',•.;., 

'Ob pričetku šolskega leta 1932./1933. se uveljavijo s 
tem' zakonom določeni šolski tipi in se, vrši vpisovanje v 
prvi razred skladno z odredbami tega zakona. 

V prvi razred ženskega strokovnega učiteljišča se tu
di lahko vpišejo absolvirane učenke ;žeriskih: obrtnih šol 
in ženskih strokovnih šel', dokler obstoje, in' to one učen
ke, ki so dovršile te šole s prav dobrini in'^odličnim 
uspehom. <• 

': § 8 0 L •'- " ! : 

učenke, ki so pričele ..svoje šolanje po dosedanjih 
predpisih, dovrše po njih svoje šolanje. 

Likvidacija poedinih razredov se izvrši postopno. 

§ 81. ,.', • ,. -', '"4 '; '-:"... 

•"•:'• Sedanje predmetne učiteljice š kvalifikacijo za učite
ljice meščanskih in osnovnih šol ali ki so dovršile kako 
specialno strokovno šolo z veljavo popolne srednje šole, 

. ostanejo v službi z istim zvanjem.: j 
Sedanje predmetne učiteljice s kvalifikacijo za stro

kovne učiteljice po. prejšnjih zakonih ^staâejo v službi z 
wanjeim strokovno učiteljice. • ;',,i,;.;,.. . ,.,.•:• 

Sedanje strokovne učiteljice, prevedene po "prejšnjih 
zakonskih odredbah y II. kategorijo, obdrže zvanje stro
kovne učiteljice, one pa, ki so prevedene v Ц1. kategorijo, 
dobe zvanje obrtne učiteljice. 

Sedanje strokovne ečiteljice s ; kvalifikacijo za obrtne 
uoateijicej ki eb - tóéle na "dao 1. éegtómbft/lOSS, 1.4 let 

službe, ostanejo v službi z zvanjem in s prejemki* stro
kovnih učiteljic po xeni zakonu. 

Sedanje strokovne učiteljice, s kvalifikacijo za obrtne 
učiteljice, ki so imele na dan 1. septembra 1923. :nanj kot 
14 let, teda najmanj 8 let službe, lahko ostanejo po ugod-. 
nem mnenju sveta za profesionalni pouk v službi z zva
njem in s prejemki strokovne učiteljice po tem zakonu. - \ 

Sedanje strokovne učiteljice, za katere svet za pro
fesionalni pouk ne odda ugodnega mnenja, kakor tudi 
sedanje strokovne učiteljice s kvalifikacijo za obrtne uči
teljice, ki : na dan 1. septembra 1C23. niso imele 8 let 
službe, ostanejo v službi z zvanjem obrtne učiteljice. 

§'82. 

Od:.:.'.be § 81. veljajo povsem tudi za ustrezno učno 
osebje na dosedanjih nižjih, nadaljevalnih in višjih 'žen
skih obrtnih šolah in na državnem osrednjem zavodu za 
ženski domači obrt, in to tako, da dajejo nižja in nadalje
valna ženska obrtna šola s strokovnim in prehodnim te
čajem (člen 32., točka 6., zakona o ženskih obrtnih Šolah z 
dne 20. marca 1922., »Službene novine« št. 105 z dne 
15. thaja 1922.*) za stroko kvalifikacijo, enako izobrazbi 
obrtne učiteljice (§ 45. tega zakona), višja ženska obrtna 
inja z učiteljskim tečajem pa izobrazbo, enako izobrazbi 
popolne srednje šole z zaključnim izpitom. 

* ..: ' . 4 § 8 3 . 

Vsem sedanjim učiteljicam, ki se jim doslej niso pri-
poznala leta samoupravne službe ali privatne prakse, se 
pripozna to po''njih prošnji z ministrsko odločbo po tem 
zakonu. 

§ 84. : 

' Po'"določbah predhodnih odredb tega zakona zvišani 
.prejemki se' bodo izplačevali od proračunskega leta 
1933./1934. dalje. 

§ 85. 

Sedanje višje strokovne ženske obrtne šole z učitelj
skim tečajem v. Beogradu in Zagrebu dajejo izobrazbo 
za strokovno učiteljico po členu 4. tega zakona. 

f • ' ' ' . ' ' ' , • • • 

' § 86. 

Ta zaken stopi v. veljavo, ko ga kralj podpiše, obvez
no moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v »Službenih no-
vinah«. Tedaj prestanejo veljati vse zakonske odredbe, ki 
nasprotujejo temu zakonu. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi ta 
zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za njegovo iz-

. vrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V Beogradu,,dne 31. marca 1932.; I. br. 9856/0. 

Aleksander s. r. 
Minister, 

za trgovino in industrijo Predsednik ministrskega 
dr. Albert Kramer s. r. -, • sveta 

Videl in pritisnil državni P. R. živkovid s. r. 
' pečat 

čuvar državnega pečata, (Podpisi ostalih ministrov.)" 
minister pravde 

Bož. Ž. Maksim ović s. г. 

».Uradni list« št. 180/64 iz JU 1922. 
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Uredbe osrednje vlade. 

397. 
Na osnovi odredbe § 9. zakona o prometu s pšenico 

2 dne 31. marca 1932. predpisujem ta-le 

pravilnik 
o določanju cen svetovne paritete 

za pšenico.* 
člen 1. 

Če so dogovorili veleposestniki, ki so prodali svoja 
posestva, s kupci zemljišč kupoprodajno ceno v Vred
nosti žita ali izmenično v vrednosti žita ali denarja po 
notaciji novosadske ali druge domaČe produktne borze, 
za katere primere je po § 9. zakona o prometu s pšenico 
odločilna cena svetovne paritete žita v Liverpoolu, smejo 
prizadete osebe, odnosno sodišča, če so tožbe že vložene, 
zaprositi v vsakem poedinem primeru za dnevno ceno 
svetovne paritete ono domačo produktno. borzo, ki je 
označena v dotični kupoprodajni pogodbi. 

Člen 2. 
Produktna borza mora prizadete osebe, odnosno 

sodišče takoj obvestiti o zaprošeni dnevni ceni, ki jo 
ugotovi na osnovi srednjega tečaja liverpoolske borze na 
dan, ki je določen v dotični pogodbi za dan plačila, 
odnosno na prvi predhodni dan, če na ta dan liverpool-
ska borza ni objavila žitnih tečajev, pri čemer odbije od 
tega tečaja za prevoz in stroške 21-— Din od 100 kg žita. 

V Beogradu, dne 11. maja 1932.; II. br. 11.589/K. 
Namestnik ministra1 

• za trgovino in,; industrijo, 
', minister za poljedelstvo 

Juraj Demetrović s. r* 

398. 

Tečaj 
državnih in po državi zajamčenih 

papirjev.** 
Na osnovi člena 12., točke 2., finančnega zakona za 

léto 1932./1933. je odredil g. minister za finance za niže 
aaštete državne in po državi zajamčen« papirje ta-le 
tečaj: 

2K%na državna renta za vojno škodo nominale 
Din 1000— po Din 300—, 

7% no posojilo iz letä 1921 nom. Din 100—-po 
Din 80—, 

4%ne agrarne obveznice nom. Dm IOC— • po 
Din 50—, 

6%ne državne obveznice iz 1. 1930. nom. Din 100— 
po Din 70—, ! . : . ; . 

delnice Privilegirane agrarne banke d.' d. nöm. 
Din 500— po Din 400—. :.>•.• ,• -, .' 

Ti tečaji veljajo od dne 10. maja 1932. do preklica 
in jih morajo uporabljati vse državne naprave in samo-

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
14: maja 1932., št. 109/XLIX/345. 

** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z . d n e 
14. maja 1932., št. 109/XLIX/350. 

upravna telesa, kadarkoli se' morajo te obveznice spre
jemati po posebnih zakonih, uredbah ali pravilnikih za 
jamčevino (varščino) po borznem tečaju. 

Spredaj odrejena vrednost teh papirjev ostane ve
ljavna za vés čas, dokler traja jamstvo, izračunano po 
tej vrednosti. 

: Iz pisarne ministrstva za finance — oddelka za 
državno računovodstvo v Beogradu, dne 11. maja 1932.; 
š*. II—55.644. ' " -.•":' '•:' 

399. 
Obrazec I.* 

Naprava, organizacija,, od
nosno oseba, ki zaposluje 

Naslov: Ulica .'..:... 
Kraj ..;„, 

„ . . • ; . . Občina '.;.•;.-.. 
S rez .'. 

••./:'• Banovina..-; :_..! 

Prijava 
o zaposlitvi pomožnega osebja 

po členu 8. pravilnika o delu pomožnega 
osebja v socialni in zdravstveni službi. 

Priimek Ime 
Datum rojstva !„..:;.... zakonski stan 
Katere, šole je pohajala „in, kje: ., ; 
Katere šoleje doyrŠil-a ' in kje:' '......_........,. '. ; „....,;.......,. 

Dovolitev za delo izdana: datum številka 
Banska uprava , - _._ _ 
Ali je prej že bil-a zaposlen-a: _ ... 
Kje je bil-a zaposlen-a:.. ,.>,-...«..,..... i**..--...- : 
Kdaj je nastopil-a to službo: .... 
Kakšne posle opravlja: ....;;.! 1» „.... ,. ... 

' Podpis osebé, ki prijavlja, 

. , Pripomba: Obrazec j e izpolniti .v treh izvodih naj-
kesneje v mesecu dni po sprejemu v službo. En izvod, 
ostane poslodavcu, druga dva je poslati; banski upravi,; 

Odobreno z odločbo gospoda ministra za socialno 
politiko in narodno zdravje. S..br. 6874/32. 

. ;, T , Obrazec П. 

Naprava, organizacija, od- § Naslov: Ulica 
nosno oseba, ki zaposluje ••'•'•;' Kraj :i.L.. 

;,.; ŠreZ '...'..',»«-. ^ . l 
• ' Banovina *>_»<м«~. 

;. • ODJAVA 
po členu 9; pravilnika o delu pomožnega 

osebja v socialni Дп zdravstveni šlužM. 
Priimek ,— 4Ìimt*mU*4Hm*4iutt*ti*4**4H ,.- -ïnle:'^.. 

**ÌMM« н t \ l MMIH • m« м tti A t » Datum rojstva? v „ ^ ; 

..-.*• »Slii^beçtei.noviné, kraljevine Jugoslavije«-\Z- dne 
i 10. majaÏ932^..st, Ì05/X'LVÌI/340., -^ p.raviìnik;gl.l>SIu^. 
beni list« Št. 361/35 iz letâ ffiöfe."" ' 
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Dovolitev za delo: datum ..' .........:.....' številka 
Banska uprava '.'.': '.....! '.'.' ., ; ; 
Kdaj je stapil-a v to službo: ; ..,..........:.; ...., 
Datum prijave ; .'. ; 
Prestanek službe: •- datum -...;. 
vedi, ostavke, premestitve 

zbog odpo-

podpis .osebe, ki odjavlja. 
Pripomba: Obrazec je-izpolniti v treh izvodih naj-

kesneje V 15 dneh po prestanku službe.* En izvod ostane 
poslodavcu, dva izvoda je poslati banski upravi 

Odobreno z odločbo gospoda ministra za socialno 
politiko in narodno zdravje S. br.6874/32.; 

4 0 0 . , : . , • ; • . . • 

Telefonski promet. 
Mnenje št. 59-ï)is mednarodnega posvetoval
nega odbora za telefonski promet na Velike 

razdalje.** 
G. mihisler za promet je odobril z odločbo P. t 

br. 24.423 z dne 4. aprila 1932., da se,uporabljaj v med
narodni telefonski službi kraljevine Jugoslavije mnenje 
št. 56-bis mednarodnega posvetovalnega odbora za tele
fonski promet na velike razdalje, ki je bilo sklenjeno 
meseca septembra 1931. :v plenarni seji v Parizu. 

Mnenje se glasi : 
>Tak8iràn|e pogt>Wïô¥,îtî'ffa;j&îb:T!il5(oi АУШlaks-

nih period, j \ •.:••,' •.•-..• ' •» <>.•.<.'.•••;••.>,£*..•• •••••'•• 
Mednarodni posvetovalni odbor je •smatral, ,da j'e 

pravično, da se taksirajo : pagovpri,. kolikor le možno, 
točno po periodah, jakega in slabega pçometa, v kateri!) 
s? ti pogovori vrše, in izdaja soglasno; to-le. mnenje: 

•1.. Pogovori, ki rtrajajp ,obenem v, času slabega in 
času jakega prometa se taksirajo takq-le:.. 

a) Trajanje pogovora največ treh minut: uporablja 
se tarifa, ki je veljala,,.v, č a s u ^ o se je pogovor začel. 

b) Trajanje pogovora, ki,presega ;tri minute:, prve 
tri minute se taksirajo po tarifi,.ki je bila. v veljavi v 
času, ko se rje. .razgovorpričel,, nadaljnjei minute pa po 
tarifi, ki je veljaia v času, ko se je vsaka teh minut 
p r i č e l a , ' . ' ( v ' ' . : . f . - < - . • • . • • • ' • ' • ; A ( 5 . f t ï ' 7 ! - . . • • • • ' . ' : • ! ; •••.-.. • • . ' • • " ' 

' 2. § 8. oddelka- K. mednarodnega pravilnika (bru
seljska revizija 1928.) se nadomešča z naslednjim bese
dilom: 

>Pogovori, ki trajajo obenem v času, jakega in v času 
slabega prometa, se taksirajo tako-le: 

" à) Trajanje pogovpra/fcajveo. treh minut: uporablja 
se tarifa, ki velja pri izhodni upravi ali družbi, ki vrši 
eksploatacijo, "• in " Ki '. se • natiaša na periodo: jäkega' ali 
na periodo slabega ßrofdeÜä»'po tem,' :alluse je pričel 
pogovor v dobi jakega ali v dobTšlabega prometa. •• 

b) Trajanje pogovora-, ki/ presega1'1 tri 'minute: prve. 
tri minute se «Jafesirajó po ••.••tarif U-ki^velj^ pri izibodni 
upravi ali družbi* ki. vrši eksploatacijo,'ko èe je pogovor 

* Tako po pravilniku (čl. 9). fevirpik,,je-okrnjen.,«-
O p . U r . , • •: • • . " . 

.;*< »Službene' 'nó^ine^k^ 'z d'be 
20. aprila 19S24 SU'm/X^284j: -,-
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pričel, nadaljnje minute, pa po tarifi, ki velja pri tej 
upravi ili družbi, ki vrši eksploatacijo, ko se je vsaka 
teh minut pričela.« 

Glede obračunjanja z zainteresiranimi tujimi pošt
nimi, telegrafskimi ali telefonskimi upravami je stopilo 
mnenje dne 1. januarja 1932. v veljavo, kar pa se tiče 
plačevanja taks po tem mnenju, velja za kraljevino 
Jugoslavijo od dne i. maja 1932. 

Iz telegr -telefonskega oddelka, dne 7. aprila 1932.: 
P. t. br. 30.020. ~ 

401. 

Telefonski promet.* 
Telefonski promet (v Dravski banovini) je vpo-

stavljen med naslednjimi kraji: 
1. Majšperg — vsak kraj v Madjarski izza dne 

25. marca 1932., taksa po enoti navadnega triminutnega 
pogovora 1-80 žl. fr. za Jugoslavijo, za madjarsko upravo 
pa po dotičnem kraju; 

2< Maribor — Libérée (Reichenberg) v Češkoslo
vaški izza 10. aprila 1932., taksa 4-95 zl. fr.; 

3. Ljubljana — Wariisdorf (Češkoslovaška) izza dna 
10. aprila 1932., taksa 5-40 zl. fr.; 

4. Zreče — Graz, Wien in Leoben (Donawitz) v 
Avstriji izza dne 10. aprila 1932;, taksa za Graz ia 
Leoben 2-70 zl. fr., za Wien 3-45 zl. fr.; 
v- 5. več krajev v Jugoslaviji —• svobodno meste 
Gdansk izza 1. maja 1932.; 

1* pas s takso 9-— zl. fr.: Apače, Brežice, Cankova, 
Celje, Dobrna, Dravograd, Gornja Radgona, Guštanj, 

-Koôjice}-Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer, Majšperg, 
. Maréhberg, 'Meža, Mežica:, Murska Sobota, Muta, Ormož, 
, Podčetrtek^ Polzela, Pràgersko, Prevalje,, Pristava, Ptuj, 
Rib'nic;a fia Pohorju, Roga'sçvci, Rogaška Slatina, Roga-

. teč, 'Sevnica, Slatina Radenci, Slovenjgradec, Šoštanj, 
Središče ob Dravi, Sv. Jakob v Slovenskih goricah, 
Sv. Jurij t>b južni železnici; Sv. Jurij ob Taboru, Sv. 
Lenart v Slovenskih goricah, Sv. Miklavž pri Ormožu/ 
St. Ilj v Slovenskih goricah, Turhišče, Velenje, Vitanjej 
Vransko, Vuhred, Vuženica, Žalec, Zavrče, Zgornja Sv. 
Kungota, Zidani most-in Slovenska Bistrica; ' 

2. pas s takso po 9-60 zl.fr.: Bled, Domžale, Jesenice 
na Gorenjskem, Дотепаа, Kranj, Lesce, Sv. Janez (Bo
hinjsko jeze/6)j'-Št,.Vid,nad Ljubljano, Tržič in Vrhnika; 

6. ve6 krajev v Jugoslaviji — Švica izza dna 
15. aprila: 

"1. pas s takso 5-85 zl.fr.: Apače, Beltinci, Brežice, 
Cankova, ,Dobrna, Dolnja Lendava, Dravograd, Gornja. 
Radgona/; Guštanj, Konjice, "Križevci pri Ljutomeru, • 
Majšperg, Marenberg, Meža, , Mežica, Murska Sobota,-
Müta, Oplöfnica, Ormbž, Podčetrtek, Polzela, Pragersko, 
Prevalje, Pristava, JPtüä,; Ribnica na Pohorju, Rooaševci, 
Rogaška Slatina, Rogatec, Slatina Radenci, Slov. Bi-

' strica, Slovenjgradec, Središče ob Dravi, Sv. Jakob v 
Slovenskih goricah,. Sv. Jurij ob južni železnici, Sv. Ju-

• * >SluŽbene. novine4 kraljevine Jugoslavije« 1 z dne 
^ ^ 7 v v % ^ L Š V 7 l / X X X / 2 0 4 ' 2- z d a e *• aprila 1932., št, 80/XXXV/234, 3. z dne 9. aprila 1932., št. 82/XXXVI/ 
240, 4. z dne 13. aprila 1932., št. 85/XXXVII/253, 5. z dne 
16; aprila 193Všt.88/XXXVHI/264, 6. z dne 20 aprila 
S??™**- ^ ^ Z 2 8 4 » 7- z dne 23. aprila 1932., št. 94/ 
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rij ob Taboru, Sv. Lenart v Slovenskih goricah, Sv. 
Lovrenc na Pohorju, Sv. Miklavž pri Ormožu, št. Ilj 
v Slovenskih goricah, Šmartno pri Litiji, Šoštanj, Tur-
nišče, Velenje, Vitanje, Vransko, Vuhred, Vuzenica, Za-
vrče, Zgornja Sv. Kungota, Zidani mošt in Žalec; 

2. pas s takso 6-60 zl. fr.: Domžale, Jesenice na 
Gorenjskem, Kranj, Lesce, Novo mesto, Sv. Janez, Št. 
vid nad Ljubljano in Vrhnika; . 

7. več krajev v Jugoslaviji — Mallnitz in Kärnten 
(Avstrija), izza dne 20. aprila 1932., taksa 3-45 zl. fr. 
za Maribor, Celje, Bled, Ljubljano in Sv. Janez (Bohinj
sko jezero). 

402. 

Telefonski promet.* 

Telefonski promet je otvorjen za naslednje kraje: 
1. Jugoslavija—Brazilija, in sfcer: 
Ljubljana in Maribor—Rio de Janeiro, z dnem 

9. maja 1932.; a) taksna enota (taksa za navaden tri-
minutni pogovor) 160-60 zl. fr., 

b) taksa, da se pripravi telefonska zveza, tako zvana 
pripravljalna (obvestilna) taksa 18*53 zl. fr.; 

2. Kamnik (pri Ljubljani)—Praha v Češkoslovaški, 
z dnem 15. maja 1932., taksna enota 4-95 zl. fr.; 

3. Kamnik (pri Ljubljani)—Dunaj, z dnem 15. maja 
1932., taksna enota 4-20 zl. fr.; 

4. Zreče—vsak kraj v Švici, z dnem 1. maja 1932., 
taksna enota 5-85 zl. fr.; 

5. Maribor in Ljubljana—Schwarzach im Pongau, z 
dnem 1. maja 1932., taksna enota 3-45 zl. fr.; 

6. Ljubljana—Napoli, Catania in Palermo, z dpem 
15. maja 1932., taksna enota 3-45 zl.fr. za Napoli in 
4-05 zi. fr. za Catanijo in Palermo; 

7. Št. Ilj v Slovenskih goricah, Sv. Jakob v Sloven
skih goricah in Sv. Lenart v Slovenskih goricah—Ehren-
hausen, z dnem 1. maja 1932., taksna enota 1-50 zl. fr.; 

Ljutomer—Ehrenhauseiij z dnem 1. maja 1932., 
taksna enota 2-70 zl. fr.; 

8. Maribor—Jihlava in Warnsdorf (v Češkoslovaški), 
z dnem 15. maja 1932., taksna enota Maribor—Jihlava 
4-35 zl. fr., Maribor—Warnsdorf 4-95 zl. fr. 

Banove uredbe. 

403. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No. 302/1. 

Objava. 
Občina Dražen vrh, v srezu Maribor levi breg, bo 

pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« % dne 
14. maja 1932., št. 109/XLIX/352.; podrobnejša pojasnila 
gL SL n, str. 5S4—556. 

a) od 100 1 vina Din 100-—,. 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5.—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 10. maja 1932. 

II. No. 2969/1.. 

Objava. 
Občina Oplotnica, v šrezu konjiškem, DO pobiram 

od dneva razglasitve v. »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 120—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 120—, 
c) od 100 1 piva Din 100—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6—T -
d) od 100 1 sadnega mošta Din 15-—, 
e) od goveda':'nad 1. letom Din 20—, ' 
f) od goveda pod 1 letom Din 10—, 
g) od prašičev^ Din i0—, 
h)'od drobnice Din 6—, '• • 
i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Dil 10-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 7. maja 1932. 

II. No. 3840/2. 

Objava. 
Občina Preserje, v srezu Ljublana, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na* 
slednje občinske trošarine: • i 

a) od 100 1 vina Din 1O0-—, 
b) od 100 1 vinskega molta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Din 30—, 

'• č) od hI «topn je alkohol a'špirita, žganja, likerja 
ruma in konjaka DM 5'—, : '"" '" ' • 

•d) od goveda nad 1 letom Din 25—, -
e) od goveda pod 1 letom Din 10—, . 

- f) od prašičev Din 1Ö'-1, ••'•''•' 
g) od drobnice Din б"—-, 
îi) cd 100 kg'uvoženega mesa vseh vrst Din 30'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 29. aprila 1932. • 

II. No. 30.684/1. 

Objava. 
'.:.. Občina Razbor, v srezu s-lovenjgraUkeim, bo pobirala 
od dneva razglasitve y »Službenem listu« v i. 1932.. да-
slednje občinske trošarine: ;, 

a) od 100 1 vina Din 100---, , 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50r—, 

, c) od 100 1 piva Di» Б0-—, , ... ... 
č) od hl stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Dia 5'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dme IO, joaja-1S82,, 
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IL No. 31.518/1. 

Objava. 
Občina Rdeči breg, v srezu mariborskem, desni breg, 

bo pobirala od dne razglasitve v »Službenem listu«, v 
1. 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina, Din 60-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 40'—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,: 

ruma in-konjaka Din 8-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 15*—, 

,. • e) od goveda pod 1 letom Din 10-—, ; 
.„". f) od prašičev Din 10'— ' 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 10. maja 1932. 

II. No. 30.973/1. 

Objava. 
Občina Spodnje Hoče, v srezu mariborskem, desni I 

breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem li-i 
etu« v 1. 1932. naslednje občinske trošarine; 

a) od 100 1 vina Din lOO'—, 
_ b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—., 

c) od 100 1 piva Din 50-—, 
'••'•••• č) od hI stopnje alkohola-špirita, žganja, likerja,! 
ruma in konjaka Din 10*—. 

d) od goveda nad 1 letom Din 20'—,. ! 

e) od goveda pod 1 letom Din 10-—, 
f) od prašičev Din 10*—, 
g) od drobnice Din 5-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
'"•••". dne 11. maja 1932. ; , 

II. No. 31.237/1. 

Objava. 
.•:•-; Občina Sp. Dolič, v srezu slovenjgraškem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 1, 1932. 
naslednje-občinske'trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 70"—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 70*—, 
c) od 100 1 piva Din 60'—, 

-, č) od hI, stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,; 
ruma in konjaka Din 5"—. ' 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 10. maja 1932. 

II. No. 1178/1. 

Objava. 
...Občina Sp. Duplek, v srezu Maribor, levi.breg, bo 

'pobirala .od dneva razglasitve v »Službenem listu« y 1. 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 60'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 30'—,; : 

c) od 100 1 piva Din 30*—, 
č) od bi stopnje alkohola špirita, žganja, likerja,-

ruma in konjaka Din 6'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

doe l i . a»!ja 1832, 
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II. No. 30.884/1. 

Objava. 
Občina Stapovsko, v srezu Maribor, desni breg, bo 

pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu«1 v 1. 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—,' 
b) od hI stopnje1 alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-— 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 11. maja 1932. 

II. No. 31464/1. 

Objava, 
Občina Sv. Benedikt v Slov. gor., v srezu Maribor 

levi breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službe-
nem listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine; 

a) od 100 1 vina Din.pO-—,. 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od .100 L piva Din 50-—, . . 
č) .od;hI stopnje-alkohola špirita, žganja,; likerja, 

.ruma,in konjaka Din 7*т-,: . . 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 10-—, 

. e) od goveda nad 1 letom Din 20-—, 
f) odgoveda ' p o d i letom Din 10-—, 
g) od prašičev Din 10-—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 50-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 11. maja 1932. 

II. No. 712/4. 

•••i.̂ i-iV i. ;« ! m lavaV 
Občina Šmartno ob Paki, v srezu gornjegrajskem, 

bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
1. 1932. naslednje oWàtì&kè trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 1-25-—, ' 
• b) od 100 1 vinskega mošta Din 125-—, 

c) od100 1 piva Din 40'—, 
č) od .-hI stopnje alkohola špirita, žganja,, likerja, 

ruma in konjaka Din 10'—.: 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
. ' dne 11. maja 1932. 

II . No. 29.825/1. 

Objava. 
Občina Smiklavž, v srezu slovenjgraškem, bo pobira

la od dneva ..razglasitve v »Služb, enem listu« v L 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a); od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100'—, 
c) od 100 1 piva Din 25-—, 
č) od hI stopnje, alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 20-—, 
•s) od goveda1 pod 1 letom Din 10-—, 
î) od prašičev Din IO-—, 
g) od drobnice Din 5-—. 

Kraljevska; banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
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II. No. 28642/1. 

Objava. 
Občina Šoštanj-okolica, v srezu slovenjgraškem, bo: 

pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od 100 l vinskega mošta Din 100-—, : 
c) od 100 1 piva Din 50'—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10*—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 10*—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 5—, 
f) od prašičev Din 5-—, 
g) od drobnice Din 5"—. 

Kraljevska banska uprava Draveke banovine v Ljubljani, 
dne 9. maja 1932. 

II. No. 30953/1. 

Objava. 
Občina Vrhole, v srezu mariborskem, desni breg, bo 

pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 
1932. naslednjo občinsko trošarino: od 100 1 vina 
Din 50—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 11. maja 1932. 

404. 

Izpremerabe 
v staležu državnih in banovinskih 
uslužbencev na področju Dravske 

banovine. 
A. Državni uslužbenci. • 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 29. aprila, 
1932., I. No. 3579/1, je postavljena J a k P a V1 a, zvanič-
nica I. skupine pri kraljevski banska upravi Dravske ba
novine v Ljubljani, za arhivsko «nadnico X. položajne 
skupine na dosedanjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 29. apri
la 1932, I. No. 759/2,, je postavljen V i d o v iS - A n t o n , 
zvaničnik I. skupine pri sreskem načelštvu v Maribora, 
desni breg, za arhivskega uradnika X, položajne skupine 
na dosedanjem službenem mestu. 

. • > • • • • ' , 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vino z dne 24. aprila 1932., I. No. 7295/2, ex 1931., je po
stavljen po potrebi službe B r e m e c F r a n c, policij
ski stražnlk-pripravniik zvaničnik ffl. skupine pri upravi 
policije v Ljubljani, za policijskega agenta-prfpravniika 
zvahiömka Ш . skupine na doseđanjeta službenem mestu. 

B. Banovinski uslužbenci. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 26. apri
la 1932, I. No. 467J3, je postavljen K r a p e c A n d r e j , 
bamòvMeki uradniški priprasmik pri spdoäni bolinici v Ma

riboru, za banovinskega upravnega uradnika IX. polo
žajne skupine na dosedanjem službenem mestu. 

/L odlokom kraljevske banske uprave z dne 26. apri
la Ì932, I. No. 866/3,'je postavljen K r a š o v e c F r a n c , 
banov, uradniški pripravnik pri kralj, banski upravi 
Dravske banovine v Ljubljani, za-banov, arhivskega urad-» 
nika X. položajne skupine na dosedanjem službenem 
mestu. 

Razne obče veljavne 
odredbe. 

4 0 5 . * .'• 

Odločbe 
obče seje državnega sveta z dne 

Ì7. marca 1932., št. 9508/32.* 
i. 

K točki 3. § 56. zakona o organizaciji finančne upra
ve z dne 7. decembra 1929. in §§ 198. in 241. zakona o 
uradnikih z dne 31. marca 1932.: 

Zoper odločbe (razsodbe) ministra za finance^ izre
čene po točki 3. § 56. zakona o organizaciji finančne 
uprave po disciplinskih kaznivih dejanjih poedinih urad
nikov, je dopustna pritožba na državni svet kot disciplin^. : 
sko sodišče II. stopnje. 

.II. 
K § 6. zakona o poslovnem redu pri državnem svetu • 

in upravnih sodiščih in § 91. zakona ,o narodnih ..šolah, z 
dne 5. decembra 1929.: , 

1. Spore o pristojnosti med poedinimi oddelki držav
nega sveta glede njih področja je pristojna reševati 
obča seja. 

2. Za reševanje o odločbah glede odpusta iz državne 
službe, ki jih izda minister/za prosveto po § 91. zakona 
o narodnih šolah, je pristojen II. oddelek, določen za 
administrativne spore po predmetih ministrstva za pro
sveto, in ne V. oddelek, v čegar področje spadajo disci' 
plinska kazniva dejanja. 

• -"' Ц 1 . •'•'•'• 

K; členu 11. v zvezi s Členom 9., točko 2., odločbe .. 
ministrskega sveta D. R. br.^г.ЗОО z dne 17. aprila 1924 : 
z izpremembami in dopolnitvami D. R. br. 53.500 z dhe; 

17. maja 1924.: • '• ,' '• , ; , 
Kljub členu 9., točki 2.j odločbe ministrskega sVétà, 

D. R. Št. 42.300 z dne 17. aprila 1924. z izpremembami, 
in dopolnitvami D. R. br. 53.500 z dne 17. maja 1924., -
ima mož, državni uslužbenec, pravico do'rodbinske do-
klade za ženo, najsi je ona, pragmatična državna usluž- -i 
benka ali državna uslužbenka-dnevničarka, po Členu 11. . 
te odlofcbe in neiglede na prejemke, ki jih dobiva žena 

• od drŽave kot državna uslužbenka. 

\ * »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
14. maja 1932., št. 109/XLIX/346, ki objavljajo tudi obšir-
no obrazložitev vsake teh odločb, str. 549—552. 

[à kraljevriža banifer'uprava DràvìÈé banovine; nfeiT p'̂ đMtavnik' 1л utëdnfkï fonar Róbèrf v^jubljànl. 
sriak» in. zalag« JOAajge >Шааи* Z Ш М РЈВД &&Ш&№л ßtinat ШШЦек y LJubljani. 

• ' ' • ' . • : > « 
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V S E B I N A : 
406. Sporazum o kliringu med kraljevino Jugoslavijo in repub

liko Avstrijo. 
407. Popravek v zakonu o izkoriščanju vodnih sil. 
408i Pristop Letonske k opijski konvenciji. 
409. Objava o pristopu Brazilije h konvencijama o izboljšanju 

usode ranjencev in bolnikov v vojskah za vojne in o po
stopanju z vojnimi ujetniki. 

410. Ratifikacija. Konvencije o Mednarodni uniji za pomoèï 
Turčija.' ' 

411. Razglas o opustitvi, odnosno preureditvi železniških zapornic; 
412. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 

letu 1932. 
413. Izpremeinbe v staležu banovinskih uslužbencev na pod

ročju Dravske banovine. : 

Uredbe osrednje vlade. 

406. 

Na predlog predsednika ministrskega svela in mi
nistra za zunanje posle ter zastopnika ministra za trgo
vino in industrijo, ministra za poljedelstvo je sklenil 
ministrski svet v svoji seji z dne 28. aprila 1932., dà se 
na osnovi § 1. zakona o pooblastitvi za nemudno uporabo 
mednarodnih pogodb in sporazumov z dne 19. aprila 
1932., začasno uveljavi 

sporazum o kliringu, 
sklenjen in podpisan na Dunaju dne 20. aprila 1932. 
med kraljevino Jugoslavijo in republiko Avstrijo, ki se 
glasi v izvirniku in prevodu:* 

Dunaj/ dne ,20.' aprila 1932. 

Gospod zvezni kancelar, 

čast mi je obvestiti Vašo Ekscelenco, da je kraljev
ska jugoslovanska vlada pristala na sporazum o ure
ditvi plačevanja iz jugoslovansko - avstrijskega blagov
nega prometa po priloženem besedilu. 

• Prosim Vašo Ekscelenco, da mi izvolite potrditi, da 
je tudi avstrijska zvezna vlada sprejela .omenjeni spo
razum in porabljam to priliko, da ponovim, Vaši Eksce-
lençi izraz svojega najodHčnejšega spoštovanja. 

M. JuriŠić s. r. 

,/ * »Službene riovme '^kraljevine Jugoslavije«.' z dne 
7. maja 1932., št. 103/XLVI/335. — (Sporazum o kliringu 
je objavljen V Službenih novinab/ v srbskem in nemškem 
jezikiU --i :,:,.-•'. / .-'', ' '.-'v •-.'••;•..•' : 

Njegovi Ekscelenci 
gospodu dr. Karlu Bureschu, 

zveznemu kancelarju inizveznemu. ministru za 
' zunanje posle 

Dima]. 

Dunaj, dne 20. aprila 1932. 
Gospod-odpravnik poslov*. ... / м 

čast mi. je obvestiti Vasj da je avstrijska zvezna 
Vlada pristala na Sporazum' o ureditvi plačevanja iz 
avstrijsko-jugoslovanskega blagovnega prometa po pri
loženem besedilu. ч• . .. • • i.. 

Prosim (Vas, da mi izvolite potrditi, da je tudi krar 
ljevska jugoslovanska vlada sprejela omenjeni sporazum 
in porabljam to priliko, da Vam, gospod odpravnik po
slov, ponoviin izraz svojega najodličnejšega spoštovanja. 

Bureech s. r. 

ОоБроад M. Jurišicu, ; 
kraljevskemu jugoslovanskemu odpravniku poslov* 

' . '•• . Dunaj. 
P r i l o g a ; 

•• i . 

Zvezna vlada republike Avstrije in vlada kraljevine 
Jugoslavije sta sklenili o bodoči ureditvi plačevanja iz 
avstrijsko-jugoslovanskega blagovnega prometa naslednji 
sporazum: , • 

' \ • . ' " " •• 2 . • ' - • - • • - . ' • • ' 

Plačila iz zadolžitev in terjatev, ki so'nastale iz 
vzajemnega blagovnega prometa, preden stopi ta spo
razum v veljavo, ali ki nastanejo ! odslej,' se opravljajo s 
pridržkom glede odredb točk 3. in 4. po kliringu preko 
Avstrijske narodne banke in Narodne banke kraljevine 
Jugoslavije tako-le: "' ' ' '.'•', --:'''---' •• ; • <•• 

Jugoslovanski"dolžniki morajo vplačevati svoje dol
gove avstrijskim upnikom s tem, da polagajo dolžne 
.vsote.v.dinarjih-na zbiralni Kačun, • ki se vodi pri Na
rodni banki kraljevine,,Jugoslavije za, Avstrijsko na
rodno banko in ki sprejema poedina vplačila v ltofist 
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avstrijskih upnikov. Analogno mora vplačevati avstrij
ski dolžnik svoje dolgove jugoslovanskemu upniku s tem, 
da polaga dolžne vsote v šilingih na zbiralni račun, ki 
se vodi pri Avstrijski narodni banki za Narodno banko 
kraljevine Jugoslavije in ki sprejema poedina vplačila 
v korist jugoslovanskih prodajalcev. 

Dolgove in terjatve v prvem odstavku te točke ozna
čene vrste, ki se glase na druge valute kakor na šilinge 
ali na dinarje, in ki so nastali izza dne 20. januarja 1932., 
morajo pogodbene stranke sporazumno pretvoriti v ši
linge ali dinarje. 

Taki dolgovi in terjatve, ki so nastali pred dnem 
20. januarja 1932., se morajo tudi urediti po kliringu na 
način, ki je bil določen s sporazumom z dne 16. januarja 
1932. (toč. 5. do 8.).* 

Avstrijska narodna banka in Narodna banka kralje
vine Jugoslavije se obveščate vzajemno o vsakem izvrše
nem pologu z zaprosilom, naj se izplača dotični upnik iz 
zbiralnega računa, pri čemer se jemljejo za osnovo s 
tem dogovorjeni obračunski tečaji, ki ustrezajo zaokro
ženim valutnim paritetam: 100 šilingov je 798-947 dinar
jev in 100 dinarjev je 12-516 šilingov. Upnik ima pra
vico zahtevati izplačilo njemu pripadajočih zneskov, t. j . 
izvršitev naloga za izplačilo samó, kolikor kaže dotični 
zbiralni račun imetje; drugače se izvrši izplačilo šele 
po prejemu novih vplačil, in. t» po kronološkem redu 
danih nalogov za izplačilo. 

3. 
• 

Zneski v šilingih, ki so bili položeni na klirinški ra
čun Narodne banke kraljevine Jugoslavije pri Avstrijski 
narodni banki pred dnem 20. aprila 1932. kot kupnina 
za jugoslovansko blago, se smejo dati, če sta obe pogod
beni stranki sporazumni in z vednostjo obeh narodnih 
bank, na razpolago za poravnavo novih izvozov avstrij
skega blaga, četudi se sklenejo posli; ki so podstava tem 
izvozom, med novimi pogodbenimi strankami. 

Če se izvrši vplačilo ustrezne vrednosti na ta način 
sklenjenih novih izvoznih poslov za Jugoslavijo pri Na
rodni banki kraljevine Jugoslavije v dinarjih, služijo ti 
zneski, vplačani v dinarjih, za to, da se izplačajo jugoslo
vanski izvozniki — v katerih korist so se v gorenjem 
odstavku omenjeni zneski v šilingih ob svojem času po
ložili — takoj zunaj. kronološkega reda, kolikor daje 
vplačilo pri Narodni banki kraljevine Jugoslavije po
kritje' ha osnovi novega posla. 

Za izvedbo teh poslov se morajo ustrezno uporabiti 
odredbe člena 4. 

4. 
Če obstoji na osnovi kupnih in prodajnih poslov 

možnost obračunjanja med avstrijskimi izvozniki in ju
goslovanskimi uvozniki z ene strani in med jugoslovan
skimi izvozniki in avstrijskimi uvozniki z druge strani, 
se lahko izvrši med poedinimi pogodbenimi strankami 
obračun naravnost, pri čemer se morajo za vsak primer 
zaprositi od obeh narodnih bank odobritve, ki so po
trebne po veljavnih predpisih za plačilni promet. 

Avstrijskega prodajalca je moči do nadaljnjega za
vezati, da izroči del prodajne cene v dinarjih Avstrijski 
narodni banki po deviznih predpisih, ki veljajo v Avstriji. 

Avstrijska narodna banka mora podati interesentom 
obvezno izjavo, ali hoče uporabiti predhodno odredbo 

• >Službeni UBU St 136/10 iz L 1932. V predposled-
nji vrsti točke 8. postavi namesto» >jžfigfflžH>._Bg|flHflSŽkl 

ali ne, tedaj, ko zaprosi za odobritev, označeno v prvem 
odstavku tega člena. 

b. 
Če se odrede .izpremembe paritetnih tečajev, ki so 

osnova vzajemnemu klirinškemu obračunjanju v smislu 
člena 2., se ustavijo vplačila v kliring z obeh strani, 
dokler se ne doseže sporazum o potrebnih izpremembah 
tega sporazuma, pri čemer se mora izvršiti izplačilo 
vsot, vplačanih za trajanja dogovora, še po odredbah 
tega sporazuma. 

6. 
Obe vladi bosta ukrenili vse, česar treba, da se ne 

bi obojestranska vplačila v kliring kakorkoli ovirala. 

7. 
Jugoslovanski dolžniki urejajo lahko nasproti svojim 

avstrijskim upnikom po klirinškem obračunu v smislu 
odredb točke 2. tudi obveznosti druge vrste, če se glase 
te obveznosti na eno izmed.obeh državnih valut ali če 
konvertirajo pogodbene stranke obveznosti, ki se glase 
na drugo valuto, v šilinge ali v dinarje. Obe narodni 
banki se sporazumeta o tem, katere vrste obveznosti 
spadajo pod to odredbo. 

8. 
Izravnava salda, ki bi ostal, ko poteče pogodba, je 

prepuščena poznejšemu sporazumu. 
Če se sporazum o izravnavi takega salda ne doseže 

v 15 dneh, ko mine veljavnost tega sporazuma, se izvrši 
izravnava salda z nadaljnjimi vplačili pri novčanični 
banki one države, v katere korist ta saldo obstoji, in 
tako, kakor je določeno v točki 3. tega sporazuma. 

. 9 . 
Ta sporazum stopi v veljavo dne 21. aprila 1932. in 

traja dva meseca. Sme se odpovedati 15 dni pred pote
kom veljavnosti; če se ne odpove, velja pogodba, avto
matično dalje po en mesec dni. 

Sprednji sklep ministrskega sveta stopi v veljavo in 
dobi obvezno moč, kakor je to določeno v členu ,9. gore-
njega sporazuma, in prestane veljati, ko stopi v veljavo 
zakon o klirinškem sporazumu. 

V Beogradu, dne 28. aprila 1932. 

Predsednik ministrskega Predsednik ministrskega 
sveta, sveta, 

minister za zunanje posle minister za zunanje posle 
dr. V. Marinković s. r. dr. V. Marinković s. r. 
Namestnik ministra za Namestnik ministra za 
trgovino in industrijo, trgovino in industrijo, 
minister za poljedelstvo minister za poljedelstvo 
Juraj DemetroVié s. r. Juraj Demetrovic" s. r. 

Minister za socialno Minister 
politiko in narodno zdravje za vojsko in mornarico, 

Ivan Pucelj s. r. armijski general 
Minister za notranje posle . D r a S ' ž " Stojanovid s. r. 

dr. Milan Srškić s. r. Minister za finance 
Minister za prosveto dr. Mil. R. Đorđević s. r« 

dr. Drag. S. Kojió a. r. Minister za telesno vzgojo 
Minister pravde D r a « - КгаЦетМ. s. r, 

Bož. Ž. Maksimovié s. r. Minister za gradbe 
Minister za promet ar. Stjepan Srkulj s. r, 

Laza Radivojevié s. r. Minister 
Minister za poljedelstvo za Sume in rudnike 
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407. 

Popravek. 
V »zakonu o izkoriščanju vodnih sik, objavljenem v 

>Službenem listu« od 4. septembra 1931. pod št. 333/52, 
je popraviti razne pogreške. Glasiti se mora: 
V§ 4., vrsti 6., namesto: »posredno« pravilno: »ne

posredno«; 
v § 6., t. 7., vrsti 2., namesto: »plavljenja« pravilno: 

»splavarjenja«. Isto velja za vse poznejše pri
mere, kjer se navaja beseda »plavljenje«; 

v § 7., odstavku (*), vrsti 3., namesto: >v območju iz-
vestne naprave država« pravilno: »ali vobče v 

-. primeru del splošnega pomena«; 
v § 21., vrsti 2., je vstaviti za besedami »na vodi« be

sedo »nove«; 
v § 23., odstavku ('), vrsti 1., namesto: »nujno« pra

vilno: »važno«, v 4. vrsti pa namesto: »s celo
kupnim« pravilno: »z generalnim«; 

v § 23., odstavku (4), vrsti 6., je namesto besede: »odo
britve« vstaviti sledeče besedilo: »naprave, ali 
če najkesneje v 2 letih od dne, ko se je vročila 
odobritev«; 

v § 38., odstavku (3), se mora 3. vrsta glasiti: »(zasto
pajo na naroku in ki v njihovem imenu vlagajo 
predstavke«; 

v § 40., točki 10., vrsti 4., namesto: »uporabnem« pra
vilno: »pravilnem«; 

v § 44., odstavku ('), t. 3., namesto: »tekom 1 leta« pra-
vilnor»tekom 2 lèt«; 

za §52. je pod nadpisom: »D. Prestanek dovoljenja.« 
vstaviti »§ 53.«; 

y § 53., odstavku ("), se mora glasiti 3. in 4. vrsta: »roka 
njegove veljavnosti, pristojno oblastvo ali nada
ljuje redno delo po drugih • imetnikih dovoljenj 
ali pa odredi hkratu« in v 7- vrsti: »...izvršiti, 
da se omogoči odtekanje ...«; 

v § 55., odstavek (*), se mora glasiti 1. vrsta: »Po po
teku roka veljavnosti dovoljenja preidejo na
prave na«; v drugi vrsti je črtati zadnjo besedo: 
»preide«, četrta vrsta pa se mora glasili: »za 
obratovanje in proizvajanje energije z vodno«; 

v § 60., vrsti 4., namesto: »propustne« pravilno: »vločne«; 
v § 61., odstavku (9), vrsti 2., namesto: »ne krši pra

vica« pravilno: »ne kršijo pridobljene pravice«; 
v § 63., vrsti 4., j,e za besedo: »postaviti« uvrstiti: »in 

vzdrževati«; 
v 8 64., odstavku ( s), se mora prva vrsta glasiti: »Pri 

uporabi vode za žage in druge naprave«, v 
3. vrsti istotam je namesto: »ostružke« pravilno: 
»žaganja« in name.sto: »zajezujejo« pravilno: 
»onečiščajo«. 

Označbi odstavkov (') in (s) v § 66. odpa
deta. Namesto tega je nad sedanjim odstav
kom (*) postaviti: »§ 67.«; 

v § 68., odstavku ('), vrsti 2., namesto: »razglašanje« 
pravilno: »natisk«; 

v § 70., vrsti 4. in 7., namesto: »prestopka« oziroma 
»prestopke« pravilno: »prekrška«, oziroma »pre
krške«; 

v § 72. se mora glasiti v 2. vrsti in vsa 3. vrsta: »...ob
veznosti, ki so z njimi v zvezi, ostanejo v ve
ljavi«; 

v § 76., črka c), se morata glasiti 3. in 4. vrsta: »fyo)da 
v jarkih, ceveh i. t. d., napeljana za njegovo 
uporabo, ine -

408. 

Pristop 
Letonske k opijski konveciji.1 

Tajništvo Društva, narodov je obvestilo z okrožnico 
S. I. br. 28 z dne 16.. februarja 1932. ministrstvo za zuna
nje posle, da je podpisala republika Letonska dne 18. ja
nuarja 1932. zapisnik o uveljavitvi mednarodne konven
cije o opiju, podpisane v Haagu dne 23. januarja 1932. 

Omenjeno konvencijo je ratificirala naša kraljevina 
skladno s členom 295. versailleske mirovne pogodbe, 
odnosno s členom 247. saintgermainske pogodbe, členom 
147. neuillyske in členom 230. trianonske pogodbe, in 
sicer avtomatično z ratifikacijo dotičnih pogodb. 

Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu, dne ' 
1. aprila 1932.; Pov. br. 3222. 

409. 

Objava 
o pristopu republike Brazilije 

*h konvencijama o izboljšanju usode 
ranjencev in bolnikov v vojskah za 

vojne in o postopanju z vojnimi 
ujetniki.2 

Švicarsko poslaništvo v Beogradu, je obvestilo z noto 
z dne 28. marca t. I. ministrstvo za zunanje posle, da je 
položila republika Brazilija po svojem predstavniku v 
Ženevi dne 23. marca t L ratifikacdjski instrument o 
konvenciji za izboljšanje usode ranjencev in bolnikov v 
vojskah za vojne3 in konvenciji o postopanju z vojnimi 
ujetniki,4 ki sta bili sklenjeni v ženevi dne 27. juni* 
ja 1925. 

(Glej »Službene novine« š t 132 z dne 16." ju
nija 1931.) 

Iz ministrstva za zunanje posle; Pov. br. 5893. 

410. 

Ratifikacija 
konvencije o Mednarodni uniji 

za pomoč po Turčiji.5 

Generalno tajništvo ( Društva narodov obvešča s pis
mom z dne 19. marca 1932., Št. S. L. 48 1932 V, da je po
ložil poslanik Turčije v Bemu dne 10. marca 1932. rati-
fikaoijslki instrument za konvencijo o Mednarodni uniji 
za pomoč s priloženimi statuti, podpisano v Ženevi dne 
12. julija 1927, po odredbah, obseženih v členu 16. te 
konvencije, objavljene v »Službenih novinah« št. 233— 
LXXIII z dne 7. oktobra 1931." 

Iz ministrstva za zunanje posle; Pov. br. 6230. 
1 »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dna 

6. aprila 1932., štev.' 79/XXXI V/231. — »Uradni list«: 
štev. 54/15 iz 1. 1929./1980. 

s .".»Službene novine, kraljevine Jugoslavije« z dne 
13. aprila 1932., št. 85/XXXVII/252. 

•г. »Službeni list« št..612/81 iz 1. 1931. 
.* »Službenilist« št. 650/83. iz 1. 1931. 

. , s »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
23: aprila 1932., št. 94/XLI/300. 

• »Službeni list« št. 239/22 iz-L-1932. 



748 41. kos. 

Banove uredbe. 
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Razglas 
o opustitvi, odnosno preureditvi 

železniških zapornic. 
Po odločbi. ministrstva za promet od 8. aprila 1932., 

G. D. br. 17886/32, se z dnem 10. junija 1932. opuste, 
odnosno se v času od 1. do 15. junija 1932. preurede 
železniške zapornice na doli navedenih železniških pre
hodih. 

Prehodi, ki se na njih zapornice opuste, se opremijo 
z obvestilnimi signali v obliki križa sv. Andreja. Poleg 

tega se postavijo na železniški progi, in to-v -primerni 
razdalji pred prehodi, opozorilniki, kjer se bo občinstvo 
s piskom lokomotiv opozarjalo na vsak prihajajoči vlak. 

Da se občinstvo obvaruje nezgod na prehodih, ki v 
bodoče ne bodo več zavarovani z zapornicami, se opo
zarja na predpis § 119. zakona o železnicah javnega 
prometa od 23. junija 1930., »Službeni list« od 27. sep
tembra 1930., št. 170/27, ki se glasi: 

»Kdor prihaja po poti na prehod preko železniške 
proge, ki nima zapornic, peš, na konju ali na katerem
koli 'vozilu ali kdor se približa s čredo živine, se mora 
pred prehodom ustaviti in se prepričali, če ne prihaja 
vlak. Šele tedaj sme prekoračiti železniško progo. 

Večje črede se ne smejo goniti čez železniške pre
hode 10 minut pred prihodom vlaka, ki se pričakuje.« 

Tek. 
št. 

. 

Na prehodu 
v železn. km 

I. Opuste se te-le železniške zapornice : 

Vrsta prehoda 
Med postajama 

odnosno postajališčema Srez Kraj Občina 

1. Na progi Zagreb—Zidani most. 

1. 

2. 

3. 

4. 

•5. 

6. 

7. 

2-738 

3-2.03 

13-990 

•• 14-494 • 

20-152 

27-010' . 

44-795- , 

poljska pot 

» 

» 

občinska cesta 

poljska pot 

» 

, » *• 

Zidani most—Breg1 

» 

Breg—Sevnica 

5) 

Sevnica—Bianca 

Bianca—Rajhenburg 

Brežice—Dobova 

Laško 

Sv. Peter 

» 

Šmarje 

»> 

Brezovo 

Rožno 

Zakot 

Loka 

» 

Sevnica 

' Bianca 

» 

Zakot 

2. Na progi Zidani most—Rakek—drž. meja. 

' 8 . 

9. 

io: 

i l . 

12. 

13. 

14. 

; 369-319 

370'676 

. 370-950 ':. 

371-671 

381-667 

384-224 

397-345 

poljska pot 

»> 

n 

peSpot 

" 

, poljska pot 

Zidani most—Hrastnik 

• « 

,i 

Trbovlje—Zagorje 

»> 

Sava—Litija 

L
aš

ko
 

oŠ 

•Si 

. Suha dol. 

. • • ' ' • , » » . 

!» 

1» 

Sv.Urh 

и 

Р о ш т б е 

Loka 

» • 

»» 

>» 

Zagorje ob Savi 

и 

Litija 
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Tek. 
št. 

Na prehodu 
v železn. km Vrsta prehoda Med postajama 

odnosno ppstajališčema . Srez- : Kraj ' Občina 

3. Na progi Pragersko—Kotoriba. ' 

15. 

16. 

• 17. 

. 18. 

19. 

20. 

10-318 

43/445 

45-875 

46-750 

47-263 

48-251! 

občinska cesta 

» 

poljska pot 

" ', 

«> 

»> 

Sv. Lovrenc na Drav
skem polju—Ptuj 

Ormož—Središče -

»> 

I 

» , 

J> 

•r—» 

_s • • 

Sy. Lovrenc na 
Dravskem polju 

Frankoyci 

Obrez 

» 

» 

»» 

Sv. Lovrenc na. 
Dravskem polju 

Frankovci 

Obrez 

»» 

7» 

»»' 

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

• • . 4. Na progi Jesenice—Bistrica—Boh. jezero-^drž. meja. 

21. 

i 

' 22. 

82-533 

84-808 

zasebna pot 

občinska cesta 

• 
Soteska—Nomenj 

Nomenj—Bistrica Sob. 
'jezero 

Radovljica 
Nomenj 

» 

Bohinj. Bistrica 

» 

5. Na progi Ljubljana—Jesenice—Planica. 

23. 

. ' 24. 

25. 

,26. 

27. , 

.'..aa 

:;m 

,30. 

31. 

32. 

33. 

.1 

10-986 

13-409 

20-487v 

24-034 

•24-243 

25-002 

35-750 

39-387 

62-356 

52-637 

Б2-795 

občinska cesta 

» 

» 

gozdna pot 
. .. .(-

občinska cesta 

gozdna pot 

zasebna pot 

občinska cesta 

poljska pot 

• ' » 

. " 

Fusine-i-Laghi—Rate
če Planica 

Rateče Planica—Kranj
ska gora 

Kranjska gora—Dovje 
Mojstrana 

>» . . ' . . ' : J ' 

Kranjska gora—Dovje 
Mojstrana 

»» 

Dovje Mojstrana—Je
senice 

Jesenice—Slovenski 
Javornik 

Lesce Bled—Radovljica 

. M ; .< 

."' 

a 

.. . o • - . 
• ö • • a 

..f-«4 

Rateče 

Podkoren 

Gozd.; 

» 

Gozd 

Hrušica 

Jesenice 

Radovljica 

»» 

»> 

— 

Rateče 

Kranjska gora 

M • " ' 

»» 

Kranjska gora 

»» 
i 

Jesenice' 

" . 

Radovljica 

»» 

>» 

1 
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Tek. 
št. 

34. 

Зб. 

36. 

37. 

38. 

Na prehodu , 
v železn. km 

76-813 

81-945 

82-160 

. 86-765 

88-936 

Vrsta prehoda 

poljska pot 

» 

» 

» 

» 

Med postajama 
odnosno postajališčema 

Kranj—Škofja Loka 

»> 

»> 

Škofja Loka—Medvode 

5» 

Srez 

Kranj 

Sr
. 

iz
p.

 
èk

of
 ja

 L
ok

a 

Ljubljana-
okolica 

- Kraj 

Drulovka 

Virmaše 

» 

Gorenja vas 

Svetje 

Občina 

Mavčiče 

Stara Loka 

» 

» 

Medvode 

11. Preurede se te-le železniške zapornice: 

Tek 
št. 

Na prehodu 
vžel.:kni 

Vrsta • 
prehoda 

Med postajama 
odnosno 

postajališčema 
• » • . . . 

Srez Kraj • Občina 

• 

Način preureditve 

1. Na progi Zagreb—Zidani most. 

39. 

40. 

22.017 

49-681 

banov, cesta 
II. reda 

)> 

Sevnica— 
Bianca 

Dobova—Sav
ski marof 

... _ .. ! .... 

w 

. v 
m 

Sp. Brezovo 

Dobova 

. Bianca 

Veliki Obrez 

zapornica se preuredi v 
ročno zapornico a po

gonom 

pogon zapornice se pre
mesti na drugo stran 

železniške proge 

2. Na progi Zidani most—Št. IIj—drž. meja. 

4Ì. 

-4 

42. 

43. 

292-670 

293-129 

293-732 

poljska pot 

5» ' 

» 

Pragersko— 
Rače F ram 

»* 

» 

•9 '. 

'3 

L* 

IU 

Sp. Polskava 

» 

s» 

Sp. Potekava 

» 

zapornica se preuredi v 
vlačno zapornico, ki se 
bo posluževala iz blo-
kovnice II. v železn. km 

291-159 

zapornica se opremi s 
. ključavnico; ključ se bo 

hranil v čuvajnici št. 446 

zapornica se preuredi v 
vlačno zapornico, ki se 
bo posluževala iz po-
stavljalnice 2. Prager

sko 

-i 
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Tek. 
št. 

44. 

45. 

46. 

47. 

^?^"«ич*5исасии*^д! 

Na prehodu 
v žel. km 

326-039 

327-621 

328-667 

10-009 

Vrsta 
prehoda 

Med postajama 
odnosno 

postajališčema 

poljska pot Grobelno— 
Ponikva 

Srez 

ce 

S 

: Kraj 

Ponikva 
ob j . ž. 

Zg. Selce 

Občina 

Ponikva 
ob j . ž. 

Način preureditve 

zapornica se opremi s 
ključavnico; ključ se bo 
hranil v čuvajnici štev. 

491 a 

zapornica se opremi s 
ključavnico; ključ se bo 
hranil v čuvajnici štev. 

497 

zapornica se preuredi v 
vlačno zapornico, ki se 
bo posluževala iz po-
stavljalnice 2. Grobelno 

8. Na progi Pragersko—Kotoriba. 

občinska 
cesta 

Sv. Lovrenc 
na Dravskem 

polju—Ptuj 
Ptuj 

Sv. Lovrenc 
na Dravskem 

polju 

Sv. Lovrenc 
na Dravskem 

polju 

zapornica se preuredi v 
vlačno zapornico, ki se 
bo posluževala iz po
stajališča Sv. Lovrenc 

na Dravskem polju. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 17. maja 1932. 

Za bana 
namestnik pomočnika, 

načelnik upravnega oddelka: 

dr. Stare s. r« 

412. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
IL No. 3769/1, 

OKjavđ. 

Občih» Bratje, v srezu Ptuj, bo pobirala öd äneva 
razglasitve v >Službeaeim liete* K Ww Ш . naslednje 
daäoBtoa feaöOBÄ 

a) od 100 1 vina Din 10O-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100*—, 
e) od hl stopnje alkohola spirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine т Ljubljani, 
doe 14. maja 1932, 

LLHO, 1Ш2&. 

Objava. 
ObSina Hotiza, v srezu Dolnja Lendava, Bo pobirala 

od dneva razglasitve v >Shižbenem listu« y letu 1932. 
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a) od 100 1 vina Dm 50-—, 
b) cd 100 1 vinskega mošta Din 50*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 14. maja 1932. 

II. No. 30952/1. 

Objava. 
Občina Lož, v srezu Logatec, bo pobirala od dneva 

razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 160-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100*—, 
c) cd 1C0 1 piva Din 50-—, " 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 15'—, 
d) od prašičev Din 15*—, 
e) od 10O kg uvoženega mesa vseh vrst Din 40*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 17. maja 1932. 

IL No. 12691/1. 

Objava. 
Občina OrehovcI, v srezu ljutomersko-radgonskem, bo 

p »birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1332. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od .100 1 vinskega mošta Din 30-—, 
c) od hI stopnje alkohola, špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5"—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 19. maja 1932. 

II. No. 31187/1-

Objava. 
Občina Stari trg, v srezu slovenjgraškem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 125'—, 
, b) od 100 1 vinskega mošta Din 100'—, ; 

c) od 100 1 piva Din 30*—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8*—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 5#—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 10'—, 
f) od goveda pod 1 letom Din 5-—, 
g) od prašičev Din 10'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne .21. maja 1932. 

П. No. 30274/1. 

Objava. 
Občina Vintarovci, v srezu ptujskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« .v letu 1932. na
slednjo občinsko trošarino: / • 

od 100 1 vina Din 50-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubliani, 

, dne 18. maja 1932. 

413. 

Izpremembe 
v staležu banovinskih uslužbencev 

na področju Dravske banovine. 

Z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani z 
dne 21. maja 1932., I. No. 4132/1, je bil upokojen 
d r . L o g a r F r a n c , banovinski svetnik v IV. polo
žajni skupini I. stopnje, pri isti banski upravi. 

Z odlokom .kraljevske banske uprave v Ljubljani z 
dne 21. maja 1932., I. No. 2331/1, je bil postavljen za ba-' 
novinskega zdravnika združene zdravstvene občine Gor
nja Lendava d r. L u k m a n B r a n k o , zdravnik pri
pravnik v splošni bolnici v Mariboru. 

Z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani z 
dne 21. maja 1932., I. No. 2156/2, je; bil postavljen 
d r . M a t e j č i č A n d r e j , praktični zdravnik iz Ljub
ljane, za banovinskega zdravnika združene zdravstvene 
občine Sv. Jurij ob Pesnici. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 26. apri
la 1932, I. No. 1239/4, je postavljen P l u t B o g o m i r 
banovinski uradniški pripravnik pri kraljevski banski 
upravi Dravske banovine v» Ljubljani, za banovinskega 
pomožnega knjigovodjo IX. položajne skupine na dose
danjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Draveke bano-. 
vine v Ljubljani z dne 29. aprila 1932., I. No. 2913/3, je 

' bil postavljen i n ž. S -k u b i c A l e k s a n d e r za bano
vinskega uradniškega pripravnika VIII. položajne sku
pine z mesečno plačo Din 1525 pri tehničnem oddelku 
kraljevske banske uprave Dravske banovine v Ljubljani. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 19. maja 1932., I. No. 4075/1, je postavljen 
d r . Š t e r F r a n , direktor IV. skupine 1. stopnje ba
novinskega zdravilišča v Rogaški Slatini, za banovin
skega svetnika iste skupine in stopnje pri kralj, banski 
upravi Dravske banovine v Ljubljani. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 26. apri
la 1932., I. No. 978/3 je postavljen W u d l e r B r a n k o , 
banovinski uradniški pripravnik pri javni bolnici v Slo-
venjgradcu, za banovinskega .upravnega uradnika IX 
položajne skupine na dosedanjem službenem, mestu.' 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 26. apri
la 1932, I. No. 2726/2, je postavljena Z u p a n č i č M a * 
r i j a, banovinska uradniška pripravnica pri zdravilišču 
na Golniku,.za banovinsko'arhivsko uradnico X. položaj
ne skupine na dosedanjem službenem mestu. 

Izdaja kraljevska banska uprava Draveke banovine; njen • predstavnih in urednik: Pöhar Robert « Ljubljani. 
Tiska in zalaga: Tlakama »Merkur« s Ljubljani; ojen predstavnik; Otiuar Michâlek v Ljubljani. '• 
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Pogtnina plačana v gotovini. 

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

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

42. kos. V LJUBLJANI, dne 28. maja 1932. Letnik I I I . 
V S E B I N A : 

414. Zakon o srednjih tehniških in moških obrtnih šolah. I 416. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 
415. Uetavitev sprejemanja povzetnih pošiljk iz inozemstva. I ' letu 1932. 

Zakoni 
in kraljevske uredbe. 

414. 

Mi 
ALEKSANDER L, 

po milosti božji in narodni,volji kralj Jugoslavije, 
objavljamo vsem in vsakomur, da sta 

narodna skupščina kraljevine Jugoslavije, 
sklicana za dan 1. decembra 1931. na izredno zasedanje 
z ukazom z dné 23. septembra Ì931., v svoji XJII. redni 
sèji, ki jo je imela.daé 25. februarja 1932. v Beogradu, in 

senat kraljevine Jugoslavije, 
sklican za dan 11. januarja 1932. na izredno zasedanje z 
ukazom z dne 28. novembra 1931., v svoji XII. redni seji, 
ki jo je imél dne 15. marca 1932. v Beogradu, sklenila 
in da'smo Mi potrdili in proglašamo 

zakon 
o srednjih tehniških in moških obrtnih 

šolah,* 
ki se'glasi: 
" ' ' ' . ' " L DEL. 

Obče odredbe. 
.••:.-: : ' § ! • - ' • 

Srednjim tehniškim in moškim obrtnim šolam je 
naloga, dajati učencem poleg obče izobrazbe in vzgoje v 
duhu jugoslovanskega narodnega, in državnega edinatva 
teoretično in praktično/ strokovno izobrazbo v poedinih 
panogah tehnilke -stroke in, izobrazbp za delavca pred
njaka, poslovodjo in samostojnega obrtnika. 

'•••« * <>SluŽbeiie^novine kraljevine Jugoslavije«» z dne 
rf. aBrila 1932., S, 82/Х2ИШда 

§ 2 -
Srednje tehniške in moške obrtne šole so pod vrhov

nim nadzorstvom ministra za trgovino *•» industrijo in 
pod neposrednim nadzorstvom bana. 

§3. ' ' ' 

Srednje tehniške šole smejo imeti več odsekov. Šte
vilo in vrsto odsekov (za vsako šolo) odobruje minister 
za trgovino in industrijo po zaslišanju sveta za profe
sionalni pouk. 

Glavni tipi moških obrtnih šol so mojstrsko-delo-
vodske šole in obrtne šole. , ' . 

' ' • § 4 ' . " ' ' • ' ' . " ' . . ' ' 

Srednja tehniška šola z završnim izpitom ima velja-
,vo popolne srednje šole z višjim tečajnim izpitom. 

Moškeobrtne šole z_završnim izpitom imajo za 
stroko veljavo nepopolne srednje"šole z; nižjim tečajnim 
izpitom samo, če ostanejo absolventi feb šol' v s v o j i 
Stroki. | ,:••••• 

Pravice učencev,1 ki so dovršili srednjo tehniško ali 
moško obrtno šolo glede ugodnosti za opravljanje po
močniških in mojstrskih izpitov kakor tudi glede pogo
jev za opravljanje'drugih specialnih izpitov zaradi sa
mostojnega izvrševanja obrtdv so določene z zakonom o 
obrtih in z uredbami in pravilniki, predpisanimi na 
osnovi istega zakona. • - . 

' § 5 -
Srednje tehniške in moške obrtne šole so lahko 

državne, samoupravne' in take, ki jih vzdržujejo gospo
darske korporacije.. - . 

:': .'' /; r .'•' § 6 v -
_ Otvarjanje, premeščanje in- ukinjanje državnih sred

njih tehniških šol in moških obrtnih šol se vrši 6 kra
ljevim ukazom na predlog • ministra za trgovino in in
dustrijo. 

•• • J e šol« se razširjajo ih novi odseki se otvarjajo. z 
odločbo ministra za trgovino in industrijo po zaslišanju 
svetaca profesionalni pouk. •'•'"' '••: 

•"' • : - ! ' : § 7 . • - : -.-'!. . . . . ' . . , ' ' / • ' 

' -, V-prvem razredu državne4eliniške šole inora biti 
y ysak£m odseku najmanj 10, sme: pa-biti najveŽ 40 
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učencev. Če se vpiše manj nego 10 učencev v kak od
sek prvega razreda, se ta odsek za to leto zatvori. 

V prvi razred državnih moških obrtnih šol se vpi
sujejo učenci samo po številu za delo razpoložnih mest. 

§8. 
Samoupravnim telesom in gospodarskim korporaci-

jam sme dovoliti minister za trgovino in industrijo, da 
otvofijo in ob svojih stroških vzdržujejo srednje tehni
ške ali moške obrtne šole. 

Šole samoupravnih teles imajo pravico javnosti, šo
lam gospodarskih korporacij pa da lahko minister za 
trgovino in industrijo pravico- javnosti. Take šole imajo 
naziv onih samoupravnih teles ali gospodarskih korpo
racij, ki jih vzdržujejo. 

§ 9 . 

Za vsako srednjo tehniško in moško obrtno šolo 
mora obstajati posebno šolsko poslopje, ki mora imeti 
razen potrebnega števila učilnic tudi zadostno število 
prostorov za delavnice, kemijski laboratorij, knjižnico, 
šolske zbirke kakor tudi potrebno število sob za šolske 
pisarne in stanovanje za direktorja in služitelja. 

§ 10. 

Poslopja za srednje tehniške in moške obrtne šole 
morajo ustrezati vsem higienskim zahtevam in šolskim 
potrebam;.imeti morajo prostore za kopanje in za šol
sko polikliniko, če ni v kraju obče šolske poliklinike. 

Poslopje za nastanitev srednje tehniške ali moške 
obrtne šole se sme začeti zidati samo po predhodni na
čelni pristojni odobritvi ministra za trgovino in indu
strijo ali bana sporazumno z ministrom za socialno po
litiko in narodno zdravje in po končni odobritvi načrtov 
po pristojnih tehniških organih. 

§ 1 1 . 

Zemljišče za postavitev šolskega poslopja mora dati 
občina. 

Če občina potrebnega zemljišča nima, ga lahko od
kupi po zakonu o razlaščanju nepremičnin. 

Stroške za zidavo, prezidave, vzdrževanje takih po
slopij kako*r tudi stroške za kurjavo, razsvetljavo in vodo 
trpi banovina, na področju uprave mesta Beograda pa 
država. Občina mesta Beograda trpi samo stroške za 
vzdrževanje poslopja srednje tehniške šole v Beogradu. 

Redna popravila se morajo izvršiti med velikimi 
šolskimi počitnicami. 

Natančnejše odredbe o poslopjih za srednje tehniške 
in moške obrtne šole predpisuje minister za trgovino in 
industrijo. 

Odredbe tega zakona o šolskem poslopju,,notranji 
ureditvi šole in šolskih napravah veljajo tudi za šole 
samoupravnih teles in gospodarskih korporacij. 

§ 12. 

Minister za trgovino in industrijo lahko dovoli otvo
ritev internata pri poedinih srednjih tehniških in moških 
obrtnih šolah. Vzdrževanje teh internatov ne mora biti 
v breme državnega proračuna. 

Internati imajo svoja pravila, ki jih odobri ministr
stvo za trgovino in industrijo, in po njih se. хубј organi
zacija in nadzorstvo, 

II. DEL. 

Pouk. 
§ 1 3 . 

Pouk na srednjih tehniških šolah je izključno po-
dneven, na moških obrtnih šolah je lahko podneven in 
večeren. • . 

§14 . 
Pouk na srednjih tehniških šolah traja 4 leta, na 

moških obrtnih "šolah po vrsti šole od 2 do 4 leta. Na
tančnejše o tem. se odredi s šolskim programom in 
načrtom. 

§ 15. 
Za vse srednje tehniške in moške obrtne šole pred

pisuje učni načrt, program strokovnega in vzgojnega 
gradiva kakor tudi metodična navodila za vse predmete 
minister za trgovino in industrijo po zaslišanju sveta Z8 
profesionalni pouk. 

Ustanovljeni učni načrt in program se ne sme izpre» 
minjati za učence, ki so po njem pričeli svoje delo. 

Praktično izučevanje učencev na srednjih tehniških 
šolah se dopolnjuje z obvezno ferialno prakso najmanj 
štirih tednov. Minister za trgovino in industrijo predpiše 
pravilnik, kje in kako se ta praksa opravlja. 

§16 . 

Učenci državnih srednjih tehniških in moških obrt
nih šol plačujejo za uporabo orodja in potrošni material 
kot odškodnino poseben prispevek. Višino in način pla
čevanja odreja celotni učiteljski zbor. Siromašni dijaki 
se smejo oprostiti z odločbo celotnega učiteljskega zbora. 

§17 . 

Na srednjih tehniških in moških obrtnih šolah se 
smejo uporabljati samo oni učbeniki, ki jih odobri mini
ster za trgovino in industrijo po zaslišanju sveta za 
profesionalni pouk. 

§ 18. 

Ekskurzije v kraju zaradi ogleda kulturnih naprav 
in gospodarskih industrijskih podjetij v času, ko ni šol
skega pouka, ali v času šolskega pouka, toda z odobri
tvijo direktorja, so obvezne za vse učence. 

Potovanja v državi in v inozemstvo se izvajajo med 
šolskim letom po imovinskem stanju učencev in stanju 
šolskega sklada. 

Potovanja v državi v času, ko šola deluje, se izvajajo 
po odobritvi ministrstva za trgovino in industrijo, v 
inozemstvo pa po odobritvi ministra za trgovino In 
industrijo. 

Učiteljem, ki spremljajo dijaške ekskurzije, daljše od 
enega dne zunaj mesta, kjer je šola, odreja povračilo 
minister za trgovino in industrijo s pravilnikom. 

§ 1 9 . 

Učenci, ki delajo v šolskih delavnicah, laboratorijih' 
ali gredo na teren, kakor tudi med ferialno prakso in 
na ekskurzijah, morajo biti zavarovani za nezgode. Mini
ster za trgovino in industrijo se pooblašča, da predpiše 
sporazumno z ministrom za socialno politiko in narodno 
ЈгсфјЛУУ* Bf fluì Wfc ft 2äSl£ttWtiSU 
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Učenci. 
Šolsko leto. 

'§ 20. 
Na srednjih iehniških in moških obrtnih šolah se 

prične šolsko leto dne 1. septembra z vpisovanjem učen
cev in traja do vštetega dne 31. avgusta prihodnjega leta. 

Vpisovanje se vrši v dneh 1., 2. in 3. septembra. 
Pouk se prične dne 5- septembra in se konča za učence 
i. razreda srednje tehniške šole dne 31. maja, za vse 
ostale učence .srednjih tehniških in moških obrtnih šol 
pa v času od dne 10. do dne 15. junija. 

Letni uspeh se priobčuje svečano na Vidov dan, dne 
28. junija, ko se izdajo učencem letna izpričevala. 

Na mojstrsko-delovodskih večernih šolah prestanejo 
predavanja v vseh razredih dne 30. aprila. 

Velike šolske počitnice trajajo od dne 29. junija do 
vštetega dne 23. avgusta. 

Od dne 24. avgusta do vštetega dne 1. septembra se 
vrše razredni, dopolnilni in popravni izpiti. 

Natančnejše odredbe o praznikih in narodnih sveča
nostih, ko ni šolskega pouka, predpisuje minister za 
trgovino in industrijo. 

§ 21. . 
Na srednjih tehniških in moških obrtnih šolah =e 

•deli šolsko leto na dve polletji: prvo od pričetka šolske
ga leta do dne 31. januarja in drugo od dne 1. februarja 
do zvršetka predavanj. 

§ 22. 
Navodila za sestavo polletnega in letnega poročila 

predpisuje minister za trgovino in industrijo. 

Vpisovanje. 
§ 23. 

Na srednje tehniške in moške obrtne šole se smejo 
sprejemati samo umsko in telesno sposobni učenci. 

Šolska uprava sprejema učence v poedine odseke po 
zdravniškem predlogu in po določenem številu mest v 
razredih (§ 7.). 

§ 24. 
1. V prvi razred srednje tehniške šole se spre

jemajo: 
" učenci, ki so dovršili štiri razrede gimnazije (realke 

ali realne gimnazije) z opravljenim nižjim tečajnim izpi
tom in učenci meščanskih, šol z opravljenim zaključnim 
izpitom; 

učenci, ki so dovršili moško obrtno šolo (mojstrsko-
delovodsko ali obrtno šolo) in opravili završni izpit, če 
opravijo dopolnilni izpit po predlogu direktorja in po 
pristojni odobritvi hiinistrstva za trgovino in industrijo 
ali banske uprave; 

učenci, ki so dovršili štiri razrede srednje ali tej 
podobne šole v inozemstvu, se lahko vpišejo, če opravijo 
dopolnilni izpit iz predmetov, ki se jih niso učili ali ki 
so se jih učili v manjšem obsegu in po pristojni odo
britvi ministrstva za trgovino in industrijo ali banske 
uprave. 

2. V prvi razred mojstrsko-delovodske šole se spre
jemajo učenci z najmanj 17 leti starosti, ki so. se izučili 
v óbrtu in opravili pomočniški izpit. 

3. V prvi razred moške obrtne šole se sprejemajo 
tudi učenci, ki so dovršili vsaj dva razreda srednje ali 
meščanske.šole ali šest razredov, osnovne, šole in imajo 
najmanj JÌ le* starpsji, 

Privatnih učencev nà tehniških in moških obrtnih 
šolah ne sme biti. • i 

Učenci, ki so izgubili pravico do rednega Šolanja na 
srednji šoli, se ne morejo vpisati na srednje tehniške in 
moške obrtne šole. 

§ 25. 
Naknadni vpis na srednje tehniške in moške obrtne 

šole dovoljujejo direktorji sami do dne 20. septembra, 
ministrstvo za trgovino in industrijo ali banska uprava 
pa najdalj do dne 10. oktobra. 

Po tem dnevu se ne sme noben učenec več VDisati 

§ 26. 
V višje razrede šole se sprejemajo učenci te šole, 

ki so dovršili predhodni razred. Na prazna mesta se 
lahko sprejemajb tudi učenci z drugih podobnih šol, ob 
redni odobritvi za prestop. 

§27. 
Učencem srednjih tehniških šol ni dovoljeno, menjati 

zavod med letom. 
Med šolskim letom morejo prestopiti z ene tehniške 

šole na drugo samo učenci roditeljev, ki so se priselili, 
in to najkesneje v osmih dneh po odhodu s šole, kjer so 
se dotlej učili. 

Učenci, ki se odstranijo s šole za kazen (§ 42.), se 
smejo vpisati na drugo šolo najkesneje v osmih dneh 
od dne, ko se jim je pravnomočna kazen priobčila. 

§ 28. 
Učenci, ki so pohajali srednjo tehniško šolo v ino

zemstvu, se smejo vpisati v višji razred po pristojni 
odobritvi ministrstva za trgovino in industrijo ali banske 
uprave po direktorjevem predlogu, če opravijo pred
hodno dopolnilni izpit iz predmetov, ki se jih niso učili 
ali ki so se jih učili v manjšem obsegu. 

Ocenjanje. 
§29. 

1. V vsakem polletju se morajo vsi učenci, ki se 
ocenjajo, zadostno in .vsestranski izprašati iz učnega 
gradiva vsakega predmeta, 

2. Uspeh iz poedinih predmetov v polletju se ocenjâ 
s temi-le ocenami: odličen (5), prav dober (4), dober (3). 
zadosten (2) in nezadosten (i). 

Ocene odličen, prav dober, dober in zadosten so 
prestopne ,ocene, ocena nezadosten (1) je ocena, ki ima 
za posledico popravni izpit, odnosno ponavljanje razreda. 

3. Obči letni uspeh učencev, ki morajo opravljati 
popravni izpit, se določi potem, ko ga opravijo. 

4. Vedenje se ocenja z ocenami: primerno (5), prav 
dobro (4), dobro (3) in slabo (2).. 

5. Ocene uspeha ob koncu polletja in ocene letnega 
uspeha iz poedinih predmetov določajo skupno direktor, 
razrednik in predmetni učitelj, ki predlaga oceno, uspe
ha; če njih ocena ni soglasna, odloča razredni učiteljski 
zbor. Ob enaki razdelitvi glasov odloča glas predmet
nega učitelja. . • 

6. Ocene vedenja in občega uspeha predlaga razred-
nik_in.dplpča jih razredni učiteljski zbor; ob enaki raz
delitvi glasov odloča predsednikov glas. 

§30. 

Učenec srednje tehniške ali moške obrtne šolo k f 

ima dve šolski leti zaporedoma slabo vedenje izgubi 
pravico, do nadaljnjega šolanja na tej soli in se lahko 
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vpiše na drugo takšno šolo po pristojni dovolitvi mini
strstva za trgovino in industrijo ali banske uprave. 

Nemarljivega, nepripravljenega ali nerednega učen
ca, ki ima ob koncu prvega polletja polovico ali več ko 
polovico nezadostnih ocen, sme na predlog razrednega 
učiteljskega zbora celotni učiteljski zbor odstraniti s 
šole; tak učenec lahko ponavlja razred v prihodnjem 
šolskem letu. 

Prevajanje učencev. 
§ 31. 

V višji razred se prevajajo učenci, ki imajo iz vseh 
predmetov vsaj zadostno letno oceno, in oni učenci, ki 
so dobili iz enega predmeta nezadostno oceno, so> pa 
opravili v mesecu avgustu popravni izpit. 

Popravnega izpita ni iz grafičnih del, vaj v delav
nicah, laboratorijih in delih na terenu. 

.Popravni izpiti se opravljajo na is.ti šoli in se ne 
morejo ponavljati. 

Razred se sme ponavljati samo enkrat. 

§32. 
Učenec, ki se mu letna ocena ne more dati zanes

ljivo zbog bolezni ali drugih opravičenih vzrokov, mora 
opravljati v začetku meseca julija razredni izpit.iz vseh 
predmetov ali iz onih, iz katerih se mora določiti 
letna ocena. 

Ce je~ zadržan po bolezni, da bi opravljal ta izpit v 
mesecu juniju, in če dokaže to pravočasno z zdravniškim 
izpričevalom pred pričetkom izpita, odloči direktor šole, 
da se tak učenec izprašaj v mesecu avgustu; vendar v 
tem roku ne more opravljati popravnega izpita. Tak 
učenec ponavlja razred, če dobi pri opravljanju izpita v 
mesecu avgustu tudi samo eno nezadostno oceno. 

Učenec, ki se prijavi k popravnemu izpitu v mesecu 
avgustu, pa ob določenem času ne pride k izpitu in svo
jega izostanka ne more opravičiti, se smatra, da ni do
vršil razreda. 

Učenec, ki dokaže v času, ko se opravljajo izpiti, z 
zdravniškim potrdilom, da zaradi bolezni ni mogel priti 
k izpitu, ob določenem času, sme opravljati ta izpit naj-
kesneje do dne 30.-septembra, in to po pristojni dovolitvi 
ministrstva za trgovino in industrijo ali banske uprave. 

Izpiti 

§ 3 3 . 
Izpiti so lahko dopolnilni, razredni, popravni in, 

završni. 
Završni izpiti se vrše v junijskem roku kot glavnem 

in v mesecu avgustu kot postranskem roku. 
Učenci, ki iz opravičenih vzrokov ne pridejo v red

nem roku k završnemu izpitu, ga opravljajo v mesecu 
avgustu. Učenci, ki se v tem roku pri završnem izpitu 
zavrnejo, ga opravljajo v prihodnjem junijskem roku. 

Obavljanje vseh izpitov je redna dolžnost učiteljev. 
Završni izpiti na srednjih tehniških in moških obrt

nih šolah se vrše pod nadzorstvom ministrovega od
poslanca. 

§34 . 
Pravilnik o obavljanju vseh izpitov kakor tudi o 

odposlančevi nagradi pri završnem izpitu odredi mini
ster za trgovino in industrijo. 

Nagrado na samoupravnih šolah kakor tudi na šolah 
gospodarskih korporacij plačujejo samoupravna telesa 
Ш gospodarske zbornice. - '..,,_ 

42. kos. 

Dijaške knjižico. 

§ 35.' 
Po zvršetku polletja se priobčuje učencem uspeh v 

dijaški knjižici, ki jo mora imeti vsak učenec srednje 
tehniške in moške obrtne šole. _ . 

Obliko in vsebino dijaških knjižic predpisuje mini
ster za trgovino in industrijo. 

Izpričevala in potrdila. 
§ 36. 

Po zvršetku šolskega leta dobi vsak učenec srednje ' 
tehniške in moške obrtne šole izpričevalo o svojem uspe
hu in vedenju v tem šolskem letu. 

V upravičenih primerih se lahko izda na prošnjo 
med šolskim letom potrdilo o šolanju s pripombo, v 
kateri namen se izdaja. 

Izpričevala in potrdila podpisujeta direktor in , 
razrednik. 

Izpričevalo o završnem izpitu dobivajo učenci sred
njih tehniških šol potem, ko opravijo završni izpit. 

Izpričevalo o završnem izpitu podpisujejo ministrov 
odposlanec kot predsednik, direktor šole in vsi člani 
izpraševalne komisije odseka. 

Potrdila se izdajajo tudi izključenim učencem in 
onim, ki menjajo zavod. 

Obliko in vsebino izpričevala in potrdila predpisuje 
minister za trgovino in industrijo. 

§ 37. 
Duplikat letnega izpričevala izdaja direktor sam, 

duplikat izpričevala o završnem izpitu pa izdaja direk
tor po pristojni odobritvi ministrstva za trgovino in 
industrijo ali banske uprave potem, ko se je službeno 
razglasila razveljavitev izvirnika v državnih »Službenih 
novinah« ali v službenem listu pristojne banske uprave. 

§ 38. 
Za duplikat šolskega potrdila, izpričevala in dija

ške knjižice se plačuje poleg državne takse prav tolikšen 
,znesek v gotovini za šolski sklad. 

Šolski red. 
§ 39. 

O dolžnostih učencev, njihovem vedenju v šoli in 
zunaj šole, posečanju šole in šolskih vaj, udeležbi pri 
dijaških društvih, opravičbi izostanka, kaznovauju in 
ostalem delu in redu na srednjih tehniških in moških 
obrtnih šolah predpisuje minister za trgovino in indu
strijo pravilnik. 

§40. _ 
Učenca sme kaznovati učitelj, razrednik, razredni 

učiteljski zbor, direktor in celotni učiteljski zbor. 
• ' § 4 1 . :.;.: 

Učenci se kaznujejo z opominom,, ukorom, odstrani-, 
tvijo in izključitvijo iz šole. • 

S telesnimi kaznimi se učenci ne smejo kaznovati. 

Zaradi hudih disciplinskih šolskih prestopkov ali 
češče storjenih manjših kaznivih dejanj se srne kazno-' 
vati učenec z odstranitvijo ali z izključitvijo. 

O odstranitvi z ene.šole.za eno šolsko leto tako,.da 
učenec lahko dovrši šolsko leto na drugi šoli, odloča 
direktor na predlog razrednega, učiteljskega zbora. . 

O izključitvi iz ene šole do završetka Šolanja tako,' 
da učenec lahko nadaljuje začeto Šolanje na drugi 'ioli» -
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odloča celotni učiteljski zbor. Ta kazen postane izvršna, 
ko jo odoBiri ministrstvo za trgovino in industrijo ali 
banska uprava. 

O izključitvi iz vseh srednjih tehniških šol ali iz vseh 
srednjih strokovnih šol v resortu ministrstva za trgo
vino in industrijo odloča celotni učiteljski zbor z najmanj 
dvema tretjinama glasov. Ta kazen postane izvršna, ko, 
jo odobri minister za trgovino in industrijo. 

Nadaljevanje šolanja na drugi srednji tehniški ali 
--moški obrtni šoli se vrši neglede na število učencev. 

Šolski sklad in dijaška društva, 
• •; " § 43. 

Na vsaki srednji tehniški in moški obrtni šoli ob-
" .stoji;šolski sklad, iz čegar sredstev se podpirajo siro

mašni ' učenci, se nabavljajo sredstva za dijaške vaje, 
učila, knjige za 'dijaške knjižnice in druge ter se dajejo 

:.siromašnim učencem podpore za dijaška potovanja. 
Pravila O' šolskem skladu predpisuje minister za 

'• trgovino in industrijo. 
§•44. 

Učenci srednjih tehniških in moških obrtnih šol smejo 
/ustanavljati društva zaradi intelektualnega, moralnega, 
estetskega ali zdravstvenega, izpopolnjevanja, toda nika
kor ne na plemenski in verski podstavi. 

Delovanje teh društev je pod stalnim nadzorstvom 
šolske uprave. 
. , .Društvena pravila pdobruje ministrstvo za trgovino 
in industrijo. 

c v •••.*,*, § 4 5 -

Razen pri takih društvih smejo biti učenci srednjih 
'•.tehniških in moških obrtnih šol člani tudi drugih društev 

iri združb zunaj šole po odobritvi ministra za trgovino 
'a industrijo, , ; 

I V . D E L . ' • .'• •'•' i ' : , î - . " 

v Učitelji in drugo osebje. 
Vrste, kvalifikacija in dolžnosti, 

§46. 
Učitelji srednjih tehniških in moških obrtnih šol so 

redni in honorarni. 
Redni učitelji na srednjih tehniških šolah so: direk

tor, profesorji, suplenti (pripravniki),'strokovni učitelji, 
obrtni učitelji in njih pripravniki. 

Na moških obrtnih šolah'• so učitelji: direktor aH 
upravitelj, profesorji, suplenti-pripravnfki, predmetni 

: "učiteljij strokovni učitelji, obrtni učitelji in njih pri-, 
pravniki. 

' : ; > Za laboratorijska dela se lahko postavljajo na po-
edinih šolah laboranti, ki se. razporejajo po zvaničniških 

,v skupinah. 
T., ' .W; M 7 ; '• ..•••' 
: , - ; . Za : honorarne učitelje z mesečnim honorarjem ali 

s honorarjem : od ure se smejo postavljati po potrebi 
- osebe, ki imajo isto strokovno kvalifikacijo, kakor redni 
"' • učitelji.. . . . : . , . 

§ 4 8 . • " ; - ; - ^ < 

Minister za trgovino in industrijo skrbi za' to, da' 
je na vseh srednjib tehniških in moških obrtnih šolah 
potrebno Število učiteljev po; strokah. 

•-. § < » ; ; J 

Direktor 9rednje tehniške šole lahko? postane pro
fesor, p_rV(Btotveno'ii^i4er-aU--àrMtek^-:M-'iina"i«îm^ 

18 let državne ali za državno pripoznane službe, od 
tega vsaj štiri leta učiteljske službe. 

Direktor moške obrtne šole lahko postane profesor, 
prvenstveno inženjer ali arhitekt, ki ima najmanj'12 let 
državne ali za državno pripoznane službe, od tega vsaj 
dve leti učiteljske službe. Upravitelj obrtne šole lahko 
postane strokovni učitelj, ki ima najmanj 13 let državne 
službe, od tega najmanj 5 let učiteljske službe. 

Ce direktor ni postavljen, lahko odredi minister za 
trgovino in industrijo z odlokom kakega profesorja, 
prvenstveno inženjerja ali arhitekta, da opravlja poleg 
svoje redne dolžnosti tudi dolžnost direktorja in se mu 
število obveznih ur zniža'za polovico. 

§ 50. 
. . Za profesorja so lahko postavljeni: 

1. suplenti — inženjerji ali arhitekti — ki so dovr
šili tri leta priznane službe, opravili državni tehniški in 
profesorski izpit za zvanje profesorja-inženjerja; 

2. suplenti, ki so diplomirali na višji strokovni šol' 
s fakultetno veljavo, dovršili tri leta učiteljske službe in 
opravili profesorski izpit; 

3. suplenti-, ki so diplomirali na filozofski fakulteti, 
imajo tri leta-učiteljske službe in so opravili profesor
ski izpit; • ' . - . - . • 

4. inženjerji ali arhitekti z opravljenim državnim 
tehniškim izpitom, ki stopijo, v učiteljsko službo iz držav
nih ali samoupravnih uradov svoje stroke kakor tudi iz 
privatne javne prakse svoje-stroke, kljub §§ 12. in 59. 
zakona o uradnikih; morajo pa opraviti v enem letu. 
profesorski izpit. Postavljajo se samo z natečajem po 
ugodnem mnenju sveta za profesionalni pouk. 

§51-. 
Ža suplente se smejo postaviti osebe, ki so diplo

mirale na fakultetah. 
'; -, • V, ..... Г.-.-.- § 52., V 
Ì Za strokovne učitelje se smejo .postavljati osebe, ki 
so dovršile srednjo tehniško šolo z završnim izpitom ali 
drugo strokovno šolo iste veljave, kakor tudi obrtni 
učitelji, ki so dovršili moško obrtno šolo z opravljenim 
završnim izpitom a l i k i do leta 1933. dobe ali so dobili 
izpričevalo o dovršeni takšni šoli in imajo 15 let priznane 
službe ter so poslednjih pet let službovanja, odlično 
ocenjeni. 

Za predmetne učitelje se smejo postavljati osebe, ki 
so opravile izpit za učitelje meščanskih šol ali imajo 
višjo ,šolo nepopolne fakultetne veljave z zaključnim 
izpitom. ;..•. 

•'• ; § 5 3 . . v 

Za obrtne učitelje se smejo postavljati osebe, ki so 
dovršile moško obrtno šolo z opravljenim završnim izpi
tom ali ki do leta 1933. dobe ali so dobile izpričevalo o 
dovršeni taki šoli, ali kljub § 12. in 59. zakona o urad
nikih osebe, ki so dovršile strokovno nadaljevalno ('občo 
obrtno nadaljevalno) šolo, se izučile v obrtu in opravile 

Imojstrski izpit, če imajo najmanj tri leta prakse in opra
vijo državni strokovni izpit za obrtne učitelje v letu 
dni. Postavljajo se,-samo po natečaju ob ugodnem mne
nju sveta" ža' ' profešionalni pouk. 

. =:'v". .... , . r . . § 5 4 . 
Za laborante se smejo postavljati osebe s šolsko 

.; kvalifikacijo,, ki se zahteva za zvaničnika. 
•••.«••'<»' '.•: ' -; - § - 5 5 . . . ... 

•Učitelji • srednjih., tehniških in moških obrtnih, šol 
; imajo to-le število ur na teden: , 
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1. direktorji srednjih tehniških šol po potrebi do 
5 ur; 

2. direktorji ali upravitelji moških obrtnih šol do 
10 ur; 

3. učitelji za teoretične predmete 18 ur na teden, 
za praktično izučevanje v delavnicah, laboratorijih in 
ateljejih pa 24 ur na teden. 

Po potrebi mora prevzeti vsak učitelj, in sicer za 
teoretične predmete še največ 4 ure, za praktično izuče
vanje še 6 ur na teden čez zakonski maksimum. Te ure 
se ne honoriraju. 

Od števila ur, določenega s tem členom, se sme od
stopiti samo z odobritvijo ministra za trgovino in in
dustrijo. 

Starešine odsekov in suplenti prvi dve leti službe 
imajo 4 ure na teden manj. Profesorji, ki imajo nad 20 
let učiteljske službe, smejo imeti na teden 2 uri manj.-

§ 56. 
Minister za trgovino in industrijo osnuje ferialne 

tečaje za izpopolnjevanje učiteljev srednjih tehniških in 
moških obrtnih, šol. 

§ 57. 
Direktorji in učitelji samoupravnih in po gospodar

skih korporacijah vzdrževanih srednjih tehniških in mo
ških obrtnih šol morajo imeti isto strokovno kvaiitika-
cijo, kakor direktorji ali učitelji državnih šol. 

Izbera direktorja in učiteljev na teh šolah velja, če 
jo odobri minister za trgovino in industrijo. 

§ 5 8 . 
Redni učitelj srednje tehniške ali moške obrtne 

šole se lahko prideli z odlokom ministra za trgovino in 
industrijo na delo v ministrstvu za trgovino in industrijo 
ali pri banski upravi. 

Cas, ki ga je prebil tak učitelj pri tem delu, se 
šteje v čas učiteljske, službe. 

§ 59. 
Učitelj, ki je tri leta zaporedoma slabo ocenjen, se 

upokoji ali odpusti iz službe v resortu ministrstva za 
trgovino in industrijo. 

§ 60. 
Učitelju je prepovedano, učence svoje šole privatno 

pripravljati. 
§ 61. 

Učiteljem, ki ne opravijo izpita v roku, do'cčenem 
v §§ 50. in 53., prestane učiteljska sluzla v resortu mi
nistrstva za trgovino in' industrijo. 

§ 62. 
I Učiteljem, ki stopijo iz samoupravne ali privatne 
službe v učiteljsko službo iste stroke, sme všteti minister 
za trgovino in industrijo enkrat za vselej čas 5 let nji
hove strokovne prakse v celoti, od ostalega časa pa za 
vsako popolno leto po pol leta- tako, da se sme skupaj 
priznati največ 10 let za napredovanje in pokojnino. To 
priznanje ne velja, če prestane takemu dčitelju učitelj
ska služba v resortu ministrstva za trgovino in industrijo, 
preden dovrši 10 let aktivne službe, razen Če umre ali če 
je postal brez svoje krivde pri tem poslu nesposoben. 

§ 63. 
Minister za trgovino in industrijo predpisuje: 
1. pravilnik o poslovanju in doJzaoetìh direktorja 

In učiteljev; . . * . • ' 
2. p/avjilnik, o. ojoenjanin dfeejçterja rn шЗДејјезд 

42. KOS. 

3. pravilnik o opravljanju profesorskega Jzpita za 
inženjerje; ~ 

4. pravilnik o opravljanju državnega strokovnega 
izpita predmetnih, strokovnih in obrtnih učiteljev. 

Šolski tajnik in poslovodja. 
( § 64. 

Na srednjih tehniških šolah se postavljajo poleg 
učiteljskega osebja za opravljanje upravnih in blagaj
niških poslov šolski tajniki. 

§ 65. 
Za šolskega tajnika srednjih tehniških šol sme biti 

postavljen absolvirani učenec popolne srednje šole z 
završnim izpitom ali strokovne šole z veljavo popoln? 
srednje šole z završnim izpitom. 

Postavljanje in službeno razmerje šolskega tajnika 
se ure'a po zakonu o uradnikih. Razporefa se od IX. do 
vštete VI. položajne skupine. 

Na moških obrtnih šolah postavlja nâ predlog . di
rektorjev ministrstvo za trgovino in industrijo ali Dan
ska uprava enega izmed učiteljev za poslovodjo, k' mora 
poleg svoje redne dolžnosti vršiti tudi dolžnost šolskega 
tajnika. Višino honorarja za takega poslovodjo odiedi 
s pravilnikom minister za trgovino in industrijo spora: 
zumno z ministrom za finance. ,. 

Na šolah preko 16 oddelkov se lahko .odred) za 
opravljanje teh poslov tudi eden izmed učiteljev, ki se 
v tem primeru oprašča učiteljske dolžnosti. 

Šolski zdravnik. 

§ 66. 
Srednje tehniške šole morajo imeti svojetra hono

rarnega šolskega zdravnika, ki ne sme imeti nobene 
druge honorarne službe. 

Natančnejše odredbe o postavljanju, deilo.ncii pod
ročju in višini nagrade za šolske zdravnike odreja mi
nister za trgovino in industrijo s pravilnikom spora
zumno z .ministrom za socialno politiko in narodno 
zdravje in ministrom za finance. 

Plače, prejemki in druga razmerja. 
§ 67. 

Vsi prejemki učiteljskega osebja in ostalih držav
nih uslužbencev se odrejajo po «akonu o uradnikih. 

§ 68. 
Učitelj sredftje tehniške šole ali moške obrtne šole, 

ki prestopi v drugo stroko državne službe, pa se iznova 
vrne v učiteljsko službo, ne sme imeti višje plače od 
one, ki bi jo imel, da je ostal v učiteljski službi. 

§69 . 
Na sistemizirana uradniška mesta se rniejo postav

ljati pogodbeni uradniki-učitelji po pogojih iz zakona o 
uradnikih. 

§ 7 0 . 
Kolikor ostala službena'razmerja, pravice in .dolž

nosti učiteljev srednjih šol niso določena s tem zakonom, 
veljajo predpisi zakona o uradnikih.' 

V. DEL. 

šolske naprave. 
§ 71. 

Med šolske naprave spadajo: kabineti, zbirko, knjiž
nice, delavnice in laj^aJarijij čoiaka ambulanta in pro-

, metpd, ekJ&d, 
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§ 72. 
Za čuvanje priprav, aparatov, instrumentov in dru

gih učil kakor tudi za čuvanje dijaških črtežev, izdelanih 
del in modelov, potrebnih za nazorni pouk, mora imeti 
vsaka srednja tehniška -ali moška obrtna šola svoje ka
binete in zbirke. 

§ 73. 
Knjižnice so lahko učiteljske in dijaške. Obsezajo 

strokovne in ostale knjige in časopise. 
Ob pričetku šolskega leta odredi direktor knjižni

čarje za učiteljsko in dijaško knjižnico in postavlja va
ruhe zbirk. Ti so dolžni čuvati in upravljati njim pover
jene predmete in voditi v redu inventar po pravilih, ki 
jih predpiše minister za trgovino in industrijo. 

§ 74 
Zaradi izvajanja praktičnega pouka ima vsaka §'Ла 

delavnice in laboratorije. 
. § 75. 

Direktor šole odreja komisije za pregled šolskih 
delavnic in inventarja 

§ 76. 
Šolska ambulanta je sestavljena iz enega oddelka, v 

katerem vrši šolski zdravnik pregled obolelih učiteljev 
in učencev. 

šolska ambulanta mora biti opremljena z najpotreb
nejšimi sredstvi za. prvo pomoč. 

Šolski zdravnik je varuh ambulante in skrbi za 
njeno uredbo in zalaganje. . 

§ 77. ' 
Prometnemu skladu je naloga, da omogoči s prodajo 

predmetov, ki so jih izdelali učenci med šolskim letom 
po šolskem načrtu, da se z njegovimi sredstvi izvršujejo 
nabave potrebnih sirovin in ostalega materiala za str> 
kovno izučevanje učencev v delavnicah. 

Za ustanovitev tega sklada določijo neobhodno po
trebni kredit kot obratno glavnico pristojne banske 
uprave in ministrstvo za trgovino in industrijo. 

Polovica čistega dohodka gre za povečanje promet
nega sklada, druga polovica pa za povečanje šolskega 
sklada. 

- § 78. 
Minister za trgovino in industrijo predpisuje po za

slišanju sveta za profesionalni pouk pravilnik, s katerim 
se ureja: 

1. kako urejati, upravljati in pospeševati kab»nete, 
zbirke in knjižnice; 

2. kako otvarjati, urejati in voditi poedine delavnice; 
3. kako urejati in upravljati prometni »klad. 
Pravilnik o urejanju in upravljanju prometnega 

sklada se izda sporazumno z ministrom za finance. 
VI. DEL. 

Šolska uprava. 
§79, 

Šolsko upravo sestavljajo: 
na srednjih tehniških šolah direktor, starešina od

seka, iraaredniki, razredni učiteljski zbor, učiteljski zbor 
odseka, celotni učiteljski zbor; na moških obrtnih šolah 
pa direktor ali upravitelj, razredniki, razredna učiteljski 
zbor in celotni učiteljski zbor. 

§ 80. 
Direktor je starešina šole. Šolo upravlja po salronu, 

pravilnikih in neredbah rninistastva z& ttftggige ift jLa-
dHrtgja in teaaton паш<* 

§ 81. 
Starešina odseka skrbi za svoj odsek. Sporazumno t 

direktorjem šole daje potrebna navodila za izvajanje 
teoretičnega in praktičnega pouka v svojem odseku; 
skrbi za izvajanje ekskurzij in zaposlitev učencev v fe-
rialni praksi in poroča celotnemu učiteljskemu zboru za 
svoj odsek. Starešine odseka postavlja ministrstvo za 
trgovino in industrijo po zaslišanju pristojnega direk
torja. 

§ 82. 
Ob pričetku šolskega leta odredi direktor razrednike 

za vsak razred. 
Razrednik skrbi za učence svojega razreda in po

roča učiteljskemu zboru odseka ali razrednemu èwitelj-
skemu zboru, starešini odseka ali direktorje. 

§ 83. 
Razredni učiteljski zbor sestavljajo razrednik in vsi 

učitelji posameznega razreda; odločajo o vseh vpiaša-
njih, ki se nanašajo na razred. 

§ 84 ' 
Učiteljski zbor odseka sestavljajo vsi učitelji, ki 

predavajo v odseku; zbor pretresa in odloča o. vseh 
vprašanjih, ki se nanašajo na odsek. 

§ 85. 
Celotni učiteljski zbor sestavljajo direktor in vsi 

učitelji, x>o potrebi tudi šolski zdravnik. 
Sej-m celotnega uciteljsskega zbora predseduje di

rektor, če pa je zadržan, po činu najstarejši profesor. 
Celotni učiteljski zbor se sestaja po potrebi in iz

daja odločbe, ki se nanašajo na celokupno delov in je 
šole, in to po poročilih starešin poedinih odsekov ki šoto. 

§ 8 6 . 
Minister za trgovino in industrijo izda pravünjtk o 

delovanju in dolžnostih celotnega učiteljskega zbora, 
učiteljskega zbora odseka, razrednega učiteljskega zbora, 
starešine odseka,in razrednika. 

Ostale upravne odredbe^ 
§ ет-

Minister za trgovino in industrijo predpisuje pra
vilnike шп navodila o ureditvi šolskega arhiva, voditvi 
knjig, opravljanju upravnih poslov, o dolžnostih in pra
vicah tajnika in poslovodje. 

§ 88. 
Vsaka državna srednja tehniška in moška; obrtna 

šola mora imeti pečat z državnim grbom in označbo vrste 
šole. 

§ 89. 
Ob koncu drugega polletja mora podati dtoektor šole 

po pristojnosti poročilo ministrstvu za trgovino in in
dustrijo, ali banski upravi o stanju in dedovanju na šoli. 

Vn. DEL. 

Tečaji. 
§ 90. 

Pri srednjih tehniških in moških obrtnih šolali se 
lahko otvarjajo tečaji za izpopolnjevanje v poedinih gra
nah tehniških strok. 

Take tečaje smejo otvarjati in prirejati tudi samo
upravna telesa, korporacije in društva, kakor tudi zaseb-
mfci, ki imajo potrebno strokovno izobrazbo. 

Odobritev za otvoritev takih tečajev daje v svoji 
pristojnosti mimata**»», za trgovino in iadustrijo ali 
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Odobritev, ki se da eni osebi, se ne more prenesti 
na drugo osebo. Pouk na teh tečajih smejo voditi samo 
strokovne kvalificirane osebe. Učni načrt in program 
odobruje po svoji pristojnosti ministrstvo za trgovino 
in industrijo ali banska uprava. 

Prehodne odredbe. 
§ 91. 

Sedanji direktorji moških obrtnih šol s fakultetno 
izobrazbo obdrže dosedanje zvanje. Ostali dobe zvanje 
upravitelja. 

Sedanji predmetni učitelji s kvalifikacijo, ki se za
hteva zanje po tem zakonu, ostanejo v službi z istim 
zvanjem. 

Sedanji predmetni učitelji s kvalifikacijo za učitelje 
osnovnih šol ali ki so dovršili specialno strokovno šolo 
z veljavo popolne srednje šole, ostanejo v službi z istim 
zvanjem. 

Sedanji predmetni učitelji s kvalifikacijo za stro
kovne učitelje po tem in po prejšnjih zakonih ostanejo 
v službi z zvanjem strokovnega učitelja. 

Sedanji strokovni učitelji s kvalifikacijo za obrtne 
učitelje, ki so imeli na dan 1. septembra 1923. 14 let 
službe, ostanejo v službi z zvanjem in s prejemki stro
kovnega učitelja po tem zakonu. 

Sedanji strokovni učitelji s kvalifikacijo za obrtne 
učitelje, ki so imeli na dan 1. septembra 1923..manj kot 
14, toda najmanj 8 let službe, smejo po ugodnem mne
nju sveta za profesionalni pouk ostati v službi z zva
njem in s prejemki strokovnega učitelja po tem zakonu. 

Sedanji strokovni učitelji, o'katerih svet za profe
sionalni pouk ne da ugodnega mnenja, kakor tudi seda
nji strokovni učitelji s kvalifikacijo za obrtne učitelje, 
ki pa niso imeli na dan 1. septembra 1923 8 let službe, 
ostanejo v službi z zvanjem obrtnega učitelja. 

§ 9 2 . ' 
Odredbe § 91. veljajo tudi za učiteljsko osebje pri 

državnem zavodu za pospeševanje industrije in obrta. 

§ 93. 
Zvišani prejemki po določbah prehodnih odredb te

ga zakona se bodo izplačevali iz proračuna za proračun
sko leto 1933./1934. 

. § 9 4 . -
Vsem sedanjim učiteljem, ki se jim doslej niso pri

znala leta samoupravne službe ali privatne prakse, se 
priznajo po njih prošnji z ministrovo odločbo po § 62. 
tega zakona. 

§ 95. 
Odseki tehniških srednjih šol, v katere so bili spre

jeti učenci s 6 razredi gimnazije in ki jim je rok šo
lanja znašal dve leti, se pretvorijo v redne odseke po 
odredbah tega zakona. , 

§ 9 6 . 
Dosedanje privatne višje srednje tehniške šole, geo

detske in gradbene šole in akademije in obrtne šole se 
ukinjajo. Minister ,za trgovino in industrijo določi rok 
in način njih likvidacije. 

§ 9 7 . 
Učenci, ki na dan, ko stopi ta zakon v veljavo, še 

niso dovršili srednje tehniške šole, smejo nadaljevati 
po zvršetku šole šolanje na domači tehniški fakulteti po 
sprejemnih pogojih, odrejenih v zakonu o univerzah. 

Učencem, ki so dovršili srednjo tehniško šolo ' 
državi do dne, ko stopi ta zakon v veljavo in sox vpisani 
kot redni slušatelji na tehniški fakulteti v inozemstvu 
ali.so dovršili tako fakulteto, se prizna ta izobrazba in 
diploma, ki so jo pridobili na taki fakulteti.. 

§ 98. 
Vse odredbe tega zakona o šolskem delovanju je 

uporabljati-od pričetka šolskega leta 1932./1933. 

§ 9 9 . 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše in 

ko se razglasi v »Službenih novinah«. Tedaj prestanejo 
veljati vse zakonske odredbe, ki nasprotujejo temu 
zakonu. '• 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj razglasi 
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 Beogradu, dne 31. marca 1932.; I. br. 9857/0. 
Aleksander s. r. 

Videl Predsednik 
in pritisnil državni pečat ministrskega sveta 
čuvar državnega pečata, P. R. Živković s. r. 

minister pravde Minister 
Bož. ž. Maksimović s. r. za trgovino in industrijo -

(Podpisi ostalih ministrov.) dr. Albert Kramer s. u 

Uredbe osrednje vladen 
415. 

Ustavitev 
sprejemanja povzetnih pošiljk iz ino

zemstva.* 
Gospod minister za finance je odločil pod br. 11-57.449 : 

z dne 14. maja 1932., da se blagovne pošiljke, poslane 
v našo državo iz inozemstva, ne smejo sprejemati, če so 
obremenjene s povzetjem. 

Iz pisarne oddelka za državno računovodstvo v Beo 
gradu, dne 14. maja. 1932.; št. 11-57.449. 

(Ta odločba je objavljena v »Službenih novinah< 
št. 110 z dne 16. maja 1932., in je od tega dne v veljavi.'] 

Banove uredbe. 
II. No. 29.394/1.. . ... 416. 

Objava. 
Občina Boreča, v srezu Murska Sobota, bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. < 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—, 
b) od goveda nad 1 letom Din 5—, 
c) od goveda pod 1 letom Din 3*-̂ -, 
č) od prašičev Din 2—. " • 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine T Ljubljani, 
• • r dne 19. maja 1932. y 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
19. maja 1932., št. 113/Ш/Звб.,.. ч 

ïzdaja kraljeveka banaka uprava Dravske banovine; njen predstavnik in urednik: Pohar Robert • LJubljani, 
dualu la «lap«, твклтм sAfakUM s Итфн«"!' aien jaedatawiik: Otmar Michalak s Linhtotd« 
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K R A L J E V I N A J U G O S L A V L J A 

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

43. kos. V LJUBLJANI, dne 1. junija 1932. Letnik I I I . 

V S E B I N A : 
417. Uredba o izplačilnih ^okih za vloge in druge dolgove Liub 

ljanske kreditne banke v Ljubljani. 
418. Navodila za izvrševanje drž. proračuna razhodkov in do> 

hodkov za leto 1932./1933. 

419. Odločba o ukinitvi pripombe 17. izvozne tarife v predlogu 
zakona o obči carinski tarili. 

420. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 
letu 3932. 

Uredbe osrednje vlade. 

417. 

Na osnovi § 5. zakona o zaščiti kmetov in o uvelja
vitvi poedinih predpisov zakona o izvršbi in zavaro
vanju izdaja, ministrski svet na zahtevo Ljubljanske 
kreditne banke v Ljubljani, ki je zaradi motnjave kre
ditnih razmerij, povzročenih po obči kreditni krizi in 
prekomernem avigaltjE^^og, zažla glede svojega rednega 
poslovanja v težave in po predlogu ministra-za trgovino 

•in industrijo naslednjo 

uredbo 
o izplačilnih rokih za vloge in druge 
dolgove Ljubljariske kreditne banke 

v Ljubljani.* 
. s Člen 1. . 

Od dne, ko stopi ta uredba v veljavo, mora Ljub
ljanska • kreditna banka v Ljubljani posebej voditi, 

• upravljati in obračunjati svoje terjatve in dolgove, ki so 
nastali do tega dne (stare terjatve in dolgovi), posebej 
pa zopet terjatve in dolgove, ki nastanejo po tem roku 

i (nove'terjatve in dolgovi). 

Člen 2. 
' Nove vloge se smejo plasirati do nadaljnjega samo 

v lahko likvidne vrednosti, n. pr. z eskontiränjem kratko
ročnih menic; sposobnih za. rèeskont, lòmbardiranjem 
državnih vrednostnih papirjev in podobno^ Vloge, plač
ljive na pokaz, se. morajo namestiti.v celoti, od ostalih 
vlog pa 25% (dvajset pet odstotkov) v blagajniških za-
'pisih ali1 na žirovni račun Narodne banke ali pri Državni 
hipotekami banki ali pri poštni hranilnici. 

Nove vloge na knjižice'in-nanje pripadajoče obresti 
se morajo izplačevati v rokih, ki so natisnjeni v vložnih 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« ž dne 
28. maja 1932., s\ ШЉШЗбРч 

knjižicah, če se ne dogovori s poedinim vlagateljem kaj 
drugega. Prav to velja tudi za nove vloge na tekoči 
račun. 

Nove terjatve zavodskih upnikov po tekočih raču
nih iz trgovskega poslovanja se morajo izplačevati takoj, 
obresti pa ob zaključku računa, če se ne dogovori kaj 
drugega. 

Dohodek od novih zavodskih terjatev in vplačane 
nove terjatve se morajo uporabljati zgolj za izplačilo 
novih zavodskih dolgov in za delno poravnavo prihodnjih 
tekočih potreb, ki se navajajo v točki 1. člena 3. 

Člen 3. 
Svoje stare dolgove mora izplačevati Lubljanska 

k r edi tna banka na niže označeni način, in to vloge na 
knjižice in po tekočih računih z obrestno mero 4Vs0/o 
brutto, če'ni dogovorjena nižja obrestna mera, iz raz-
položnih likvidnih i.sredstev, ki jih dobi z dohodkom od 
svojih starih terjatev in njih plačilom, unovčenjem zavod
ske imovine, kolikor ni potrebna za nadaljnje poslovanje 
zavoda, in z nabavo tujih sredstev po členu 4. 

1. Se ne izvršene dispozicije strankvna osnovi ter
jatev iz inkaso-poslov in na osnovi pologa gotovine, 
opravljenega izrecno v odrejeni namen, zaostali davek 
in javne davščine, obveznosti, prevzete ob nakupih pri 
javnih prisilnih prodajah zaradi izterjave zavodskih 
terjatev, terjatve tujih poslaništev in konzulatov po teko
čih računih ali vložnih knjižicah mora zavod takoj izpla
čati, čim to upniki zahtevajo, odnosno ob dospelosti 

Prihodnje tekoče potrebe te vrste, režijski stroški 
in sodni stroški, obresti, dolgovane na reeskont, lombard 
in report Ljubljanske kreditne banke pri drugih zavodih, 
se morajo poravnavati iz vseh zavodskih razpoložnib 
sredstev m člena 2. in 3. te uredbe. 

. 2; Po preteku prvih treh mesecev, če se pa to po
kaže za možno, tudi že. pred tem rokom, pozneje pa po 
vsakih nadaljnjih treh mesecih sestavi ravnateljstvo za
voda obračun glede vseh razpoloŽnih likvidnih sredstev 
m odredi po višini teh sredstev, upoštevaje potrebe, 
navedene v točki 1. tega člena, sporazumno s komisar' 
jem ministra za trgovino in industrijo za naslednje tro-
mesečje kvote, po katerih naj izplačuje zavod med na
slednjim tromesečjem na zahtevo svojih unnikov njih 
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ätare terjatve. Terjatve, ki so zastavno zavarovane ali 
iztožene, so glede načina izplačila izenačene z ostalimi 
terjatvami. 

3. Ce bo imela Ljubljanska kreditna banka razpolož-
nih likvidnih sredstev po tem členu pred rokovi, določe
nimi za obračun v točki 2., ji bo dovolil komisar ministra 
za trgovino in industrijo na predlog ravnateljstva in 
upoštevaje potrebe iz točke 1. tega člena, da izplačuje 
v mejah svojih denarnih sredstev svoje dolgove, ki so 
zavarovani z ročno zastavo in da izplačuje na vložne 
knjižice in tekoče račune upnikov: vloge, ki so nastale 
izza dne 25. septembra 1931., obresti za preteklo pol
letje na vse stare terjatve svojih upnikov, izselniške 
vloge, ki so jih poslali vlagatelji zavodu neposredno 
iz inozemstva, potrebe za izplačilo dokazanih pogrebnih 
stroškov in stroškov zdravljenja, potrebe humanitarnih 
in kulturnih društev iz vlog na knjižice in tekoče raču
ne, ki se glase na njih ime, dokazane neodložne potrebe 
protokoliranih tvrdk za nadnice, plače in premije njih 
nameščencem in obveznosti po socialnem in privatnem 
zavarovanju iz vložnih knjižic in tekočih računov, ki 
se glase na ime dotične tvrdke. 

Kvote, ustanovljene po točki 2., se razglase z jav
nim oglasom v >Sluzbenih novinahc in pri vseh zavod
skih blagajnah. Kvote, ki jih upniki v omenjenem tro-
mesečju ne dvignejo, se smatrajo za nove terjatve in se 
morajo prenesti med nove terjatve. 

Pri izplačilu zavodskih terjatev se smejo služiti 
dolžniki z zakonsko pravico pobotanja. Ne morejo se pa 
pobotava« terjatve po vložnih knjižicah, če je vloga 
učinjena, preden stopi ta uredba v veljavo, a pridobi 
dotični dolžnik terjatev iz te knjižice potem, ko stopi 
ta uredba v veljavo, razen če jo je pridobil po dedo
vanju. Izjemoma se sme tudi s takimi terjatvami do
voliti pobotanje, če je to v korist zavodu zaradi plačila 
njegovih terjatev. Tako pobotanje sme dovoliti ravna
teljstvo samo po odobritvi komisarja' ministra za trgo
vino in industrijo. 

Spore med zavodom in njegovimi upniki glede upo
rabe te uredbe rešuje komisar ministra za trgovino in 
industrijo. Zoper njegovo odločbo se sme nezadovoljna 
stranka v 15 dneh pritožiti na ministra za trgovino in 
industrijo. 

Člen 4. -
Takoj, ko stopi ta uredba v veljavo, mora izdelati 

ravnateljstvo Ljubljanske kreditne banke sporazumno s 
komisarjem ministra za trgovino in industrijo načrt o 
reorganizaciji zavoda, da se okrepe lastna sredstva, zviša 
likviditeta, čim bolj znižajo zavodske režije in se čim 
prej preide k normalnemu poslovanju. Ta načrt je pred
ložiti ministru za trgovino in industrijo v odobritev. 

Člen 5. 
Zavodski organi, ki se pregreše zoper določbe te 

uredbe, so odgovorni disciplinski po veljavnih disciplin
skih predpisih za uslužbence zavoda, razen tega pa od
govarjajo tudi po občih predpisih za vsako povzročeno 
Ikodo. 

Zavodski upnik, ki je dobil plačilo zoper odredbe 
te uredbe, mor% neupravičeno dvignjeno vsoto povrniti. 

dea 6. 
Spore med komisarjem ministra za trgovino in in

dustrijo in zavodskim ravnateljstvom rešuje minister, za 
trgovino, ifl indusWjo» 

Vse ločitvene pravice, ki so jih pridobili vlagatelji 
in ostali upniki z izvršbo v poslednjih tridesetih (30) 
dneh, preden stopi ta uredba v veljavo, se smatrajo 
kakor da se niso pridobile. 

. . Člen 7: 

Dokler je ta uredba v veljavi, se stare terjatve 
zoper Ljubljansko kreditno banko (člen 1.), razen onih, 
navedenih v členu 3., točki 1., ne .morejo iztoževati niti 
se ne morejo voditi zaradi izterjave takih terjatev zoper 
zavod izvršbe. Prav tako se ;v tem času ne more zahtevati 
otvoritev stečaja nad tem zavodom. 

Člen 8. 

Ta uredba stopi v ' veljavo z dnem razglasitve v 
»Službenih uovinah kraljevine Jugoslavije«. 

Predsednik 
ministrskega sve.ta 

in minister za zunanje posle 
dr. V. Marinković* s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

(Ta uredba je bila objavljena v »Službenih novinah« 
z dne 26. moja 1932., št. 118, od katerega dne je tudi 
v veljavi.) 

Na osnovi § 5. zakona o zaščiti kmetov in o uvelja
vitvi poedinih predpisov zakona o izvršbi in zavarovanju 
z dne 20. aprila 1932. je postavil* gospod minister za 
trgovino in industrijo . 

•' g. dr ja Novaka Frana, senatorja, za komisarja pri 
Ljubljanski kreditni banki d. d. v Ljubljani. 

Komisarju je dolžnost, da 
1. prisostvuje s posvetovalno pravico vsem sejam 

upravnega odbora irr ravnateljstva banke; 
2. nadzira vse posle banke; 
3. prisostvuje rednim in izrednim pregledom ola« 

gajne in knjig banke; 
4. prisostvuje zborom delničarjev; 
5. sklicuje zbore delničarjev, če spozna to za po

trebno. 
Ce komisar spozna, da nasprotuje sklep upravnega 

odbora, ravnateljstva- ali zbora delničarjev pravilom 
družbe ali uredbi o izplačilnih rokih za vloge in druge 
dolgove Ljubljanske kreditne banke ali državnim, zako
nom, je upravičen ustaviti njegovo izvršitev in mora o 
tem takoj obvestiti ministra za trgovino in industrijo, ki 
izda rešitev v 15 dneh; ta rešitev je izvršna. Ce minister 
za trgovino in industrijo ' ne izda svoje rešitve v gornjem 
roku, stopi sklep zbora, odnosno upravnega odbora ali 
ravnateljstva v moč. 

Da more komisar svojo dolžnost uspešno opravljati, 
ima pravico zahtevati.za ta namen njemu potrebna po
jasnila od organov banke, ki mu jih morajo dajati po 
svoji najboljši vednosti. 

(Ta uredba je bila objavljena v >Službenih novinah< 
z dne 26. maja 1932., št. 118, od katerega dne je tudi 
y veljavi). 

"••4 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne/ 
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418. 

, Dne prvega aprila tega leta je stopil v veljavo pro
račun državnih razhodkov in dohodkov za leto 1932./1933. 
Da bi ravnali vsi nakazovalci in računodajniki ob izvrše
vanju tega proračuna glede računovodstvenega postopa
nja, enotno, predpisujem.na podstavi členov 5., 6. in 59. 
zakona, o državnem računovodstvu naslednja 

navodila 
za izvrševanje proračuna razhodkov in 

dohodkov za leto 1932./1933.* 

PRVI ODDELEK. 

• ; V 

I. ' 

Obče "pripombe 
Celotno poslovanje v vseh resortih se mora gibati 

izključno v mejah kreditov, ki so odobreni's proračunom. 
Za vsako prekoračenje kredita in ustvaritev obveznosti 
za državno blagajno zoper veljavne zakonske predpise 
odgovarjajo nakazovalci in računodajniki po členu 58. 
zakona o državnem računovodstvu in § 23. zakona o po-
daljšavi veljavnosti odredb v dosedanjih finančnih za
konih in zakonih o proračunskih dvanajstinah.. 

II. 

Otvarjanje kreditov. 

1. Proračunza leto 1932./1933. se ne razlikuje glede 
svoje tehnične sestave od prejšnjega, ker so v njem 
razhodki obče administracije popolnoma ločeni od raz
hodkov državnih gospodarskih podjetij, ki so izkazana v 
proračunu v posebnih prilogah. 

Redno postopanje v izvrševanju proračuna razhodkov, 
t. j . predhodno otvarjanje kreditov po oddelku za državno 
računovodstvo, predpisano s pravilnikom o poslovanju 
računovodstvenih odsekov pri ministrstvih in o računo
vodstveni službi pri nakazovalcih,** velja za vse proračun
ske kredite (partije in pozicije), ki so obseženi v pro
računu obče administracije, ne velja pa za proračunske 
kredite, ki so odobreni /avtonomnim ustanovam in dolo
čeni v prilogah. Te ustanove izvršujejo svoje proračune 
samostalno, brez predhodnega otvarjanja kreditov p1 o 
oddelku za državno računovodstvo, povsem po pravil
niku o poslovanju specialnih računovodstev in blagajn in 
postranskih računovodstev in blagajn. 

.Predhodno otvarjanje kreditov po oddelku za držav
no računovodstvo po novem proračunu velja tudi za 
ministrstvo za promet, ki označuje v svojih razporedih 
kreditov potrebne kredite za prometne upravne ustanove 
na podstavi njih zahtevkov kreditov in zahteva otvoritev 
kreditov pri blagajni generalne direkcije državnih želez
nic iz katerih dohodkov se morajo kriti njih potrebe. 

Prebitke dohodkov v poštni stroki izroča ministrstvo 
za promet glavni državni blagajni. 

Otvarjanje. in zatvarjanje kreditov se mora vršiti po 
predpisih pravilnika o poslovanju računovodstvenih od
sekov pri ministrstvih i n o računovodstveni službi pri 
nakazovalcih.** Kljub predpisom členov 9,! 10: in 11. obe-, 

; <•* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
18. maja 1982^ St 112/LI/364. ; 

njenega pravilnika pa sestavljajo računovodstveni odseki 
pri ministrstvih za redne potrebe svojega resorta razpo
rede kreditov za osebne razhodke za šest mesecev, za 
materialne po tromesečjih. 

Za one ustanove, ki so določeni zanje v proračunu 
manjši dohodki od razhodkov ter je postavljena v višini 
razlike v proračunu obče administracije, dotičnega mini
strstva posebna dotacija, ne otvarjajo pristojna ministr
stva kreditov za izplačilo teh dotacij, če se pokaže, da 
zadoščajo dohodki dotične ustanove za pokrivanje raz
hodkov; v ta namen je treba kontrolirati gibanje dohod
kov in razhodkov dotične ustanove. * 

Ministri nakazovalci označujejo, ko pošiljajo zahteve 
za otvoritev kreditov, kredite po poglavjih, partijah in 
pozicijah (člen 4. zakona o državnem računovodstvu). 

2. Kredite, ki so določeni v proračunu za 1.1932./1933. 
za banske uprave, dajo banom na razpolago resortni mi
nistri po svojih strokah in so bani po § 30. zakona o 
banski upravi po teh kreditih nakazovalci I. stopnje in 
razpolagajo z njimi neposredno ali pa jih otvarjajo na-
kazovalcem II. stopnje, če jih odrede. 

Poedini oddelki "banskih uprav pošiljajo svoje zahtev
ke kreditov pristojnim oddelkom pri ministrstvu; ti pa 
sestavijo zahtevke kreditov za vse svoje področje in jih 
vroče v določenem roku odseku za računovodstvo, ki 
sestavi zahtevek kreditov za ves resort. 

Ko je oddelek za državno računovodstvo kredite 
otvoril, obvesti odsek za računovodstvo pristojne oddelke 
banske uprave o otvorjenih kreditih, obenem pa tudi 
finančni oddelek dotične banske uprave. 

Ker je otvoriti kredite za bansko upravo v globalnih 
zneskih, vroči finančni oddelek, če se porazdele krediti 
med nakazovalce II. stopnje, finančni direkciji izvršeni 
razpored po nakazovalcih in obvesti istočasno vsakega 
drugostopnega nakazovalca o vsoti пједш otvorjenega 
kredita.. 

3. V razdelku »Pokojnine in invalidske podporec 
proračuna državnih razhodkov je za to leto določen v 
part. 56 kredit za upokojitev-vseh civilnih uradnikov in 
ostalih državnih, uslužbencev vseh strok,'razen ministr
stva za vojsko in mornarico, za katero je odobren po
seben kredit za upokojitev častnikov, uradnikov in 
ostalih uslužbencev v part. 403. 

Poedina ministrstva pošiljajo zahteve za otvoritev 
tega kredita šele, ko so. postopala po § 54. finančnega 
zakona za leto 1932./1933. 

Po kreditih za pokojnine državnih uslužbencev in 
draginjske doklade, določenih v partijah 47 in 55 pro
računa državnih razhodkov, je nakazovalec obči oddelek 
ministrstva za finance — personalni in pokojninski 
odsek,, na čigar zahteve se ti krediti tudi otvarjaio in 
ki mu naj finančne direkcije pošiljajo zahtevke kreditov 
za ta namen. 

Posebej se še opozarja, da je tTeba pri tem poslu za 
otvarjanje kredita strogo paziti na roke, ki so predDisani 
s pravilnikom, da se morejo nakazovalcem krediti pra
vočasno otvoriti. Zato je smatrati posel glede otvarjanja 
in razporejanja kreditov v vseh ministrstvih in ustano
vah za zelo važnega in nujnega, ker je poglavitno od 
tega zavisno pravilno poslovanje državnih ustanov. 

Prav tako je treba paziti ob sestavljanju razporeda 
kreditov kar najstrože na to, da se postavijo vanje samo 
dejanski potrebne, ne pa kakršnekoli vsote po poedinih 
proračunskih partijah in pozicijah, da se prepreči često 
zatyarjanje kreditov pri blagajni ene in naknadno otvar
janje JwedÄ».jgi W8g|^.5b3jge finančne uatànôsa. 
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Rešitev o otvaranju kreditov po ;v3eh strokah izdaja 
šef odseka glavne državne blagajne. 

Ministrstva se opozarjajo, naj opozore svoje oddelke 
in njim podrejene ustanove, naj se zaradi otvarjânja 
kreditov, izplačila, zalaganja finančnih direkcij z denar
jem in za razna pojasnila ne obračajo na ministrstvo za 
finance — oddelek za državno računovodstvo neposred
no, ampak samo preko pristojnega računovodstvenega 
odseka dotičnega ministrstva. Noben predmet, ki se vroči 
oddelku za državno računovodstvo po nepristojni poti, 
se ne vzame v postopanje. 

Istotako ni treba, da bi se finančne direkcije, če 
ugotove v triplikatu zahtevkov kreditov napake, obračale 
zaradi njih popravka neposredno na oddelek za državno 
računovodstvo, ampak se morajo obračati za pojasnila 
o tem na pristojne računovodstvene odseke pri ministr
stvih, kakor je to predpisano s členom 18. pravilnika o 
poslovanju, računovodstvenih odsekov pri ministrstvih in 
o računovodstveni službi pri nakazovalcih. 

4. Iz rednega postopanja za otvarjanje kreditov so 
izvzeti spodaj našteti krediti sedanjega proračuna, ki se 
glede na potrebe, katerih zadostitvi služijo, smejo, ni 
pa da bi se morali v celoti potrošiti. 

Otvoritev teh kreditov se mora zahtevati s posebno 
zahtevo, ki jo podpiše resortni minister in ki mora 
obsegati podrobno obrazložitev potreb, katerih zadostitvi 
dotični krediti služijo. • 

Ti krediti so po naslednjih proračunskih partijah: 

V r h o v n a d r ž a v n a u p r a v a : 
Part. 47, poz. 1, 47, poz. 2, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 

67, poz. 1, in 57, poz. 2. 

M i n i s t r s t v o p r a v d e : 
Part. 73 in 187. 

M i n i s t r s t v o za p r o s v e t o ; 
Part. 191, 199, 200, 203 ,204, 208, 212, 256, 271. 291, 

292 in 293. 

M i n i s t r s t v o z a . z u n a n j e p o s l e ; 
Part. 311, 312, 313 in 323. 

M i n i s t r s t v o za n o t r a n j e p o s l e ; 
Part. 334, 335 in 336. ' • 

M i n i s t r s t v o za f i n a n c e : 
Part. 374, poz. 1, 374, poz. 2, 374, poz. 3, 374, poz. 4, 

874, poz. 5, 374, poz. 6, 374, poz. 7, 375, 376, 377. in 385. 

M i n i s t r s t v o za v o j s k o in m o r n a r i c o : 
Part. 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 

426, 428, 429, 430, 431, 445, 446, 447, 448, 449, .450, 453, 
454, 455, 456, 458, 459,; 460, 461, .462, 463 in 465r 

M i n i s t r s t v o za g r a d b e ; 
•" Part. 490, 491, 493, 494, 497, 498, 500, 502, 503, 504, 

505, 506, 518, 519, 531, 597, 608, 614, 615, 616, 617, 618, 
619 in 620. 

M i n i s t r s t v o za p o l j e d e l s t v o : 
Part. 677, 679, 680, 681 in 682. ' . ' . . ' ' 
M i n i s t r s t v o za t r g o v i n o i n i n d u s t r i j o : . 
Part. 856, 857 in 859. 

M i n i s t r s t v o za s o c i a l n o p o l i t i k o i n n a r o d n o 
z d r a v j e : 

Pact,:904, 906^.912,.аШлвЦ. 

Rešitve o otvarjanju teh kreditov, izvzetih iz red
nega postopanja, izda po členu 53., točki 1., pravilnika o 
poslovnem redu ministrstva za finance načelnik oddelka 
za državno računovodstvo. 

5. V točki 3. § 55. je dana resortnim ministrom mož
nost, da lahko postavljajo in premeščajo uslužbence 
svoje stroke v mejah skupnega števila'in skupnega kre
dita, odobrenega po proračunu za osebne razhodke teh 
uslužbencev, neglede na njih številčno stanje in višino 
kreditov, odobrenih z istim proračunom, -pri ministrstvu 
in poedinih banskih upravah ali finančnih direkcijah in 
njih podrejenih ustanovah in ostalih napravah. 

Da se more ta zakonska pooblastitev ukoristiti, je" 
treba izvršiti, preden se izda odločba o uslužbenčevi 
postavitvi, odnosno premestitvi, virmiranje po § 24. za
kona O'podaljšavi veljavnosti odredb v dosedanjih finanč
nih zakonih in zakonih o proračunskih dvanajstinah, iz 
kreditov po dotičnih partijah, in pozicijah za osebne raz
hodke one banske uprave ali ustanove, pri 'kateri je 
zadosti prostega kredita za izplačilo prejemkov por 
stavljenega, odnosno premeščenega uslužbenca, v korist, 
kredita, določenega za te razhodke pri olii banski upravi 
ali ustanovi, pri kateri se namerava dotični uslužbenec 
odrediti na. delo. Prejemki dotičnega uslužbenca se "mo
rajo izplačevati v breme tega povečanega kredita, ko se 
je predhodno otvoril kredit po rednem postopanju. 

6. Skladno s § 76. finančnega zakona za 1.1932./1933. 
vknjižuje oddelek za državno računovodstvo kljub čle
nu 4. zakona o državnem računovodstvu vse kredite in 
vodi evidenco samo po p/oračunskih partijah; razhodke, 
izvršene iz otvorjeriih kreditov po proračunu za leto 
1932./1933., pa vknjižuje oddelek za državno računovod- ' 
stvo po poglavjih, partijah in pozicijah {člena 4. in 133. 
zakona o državnem računovodstvu); , 

I I I . • • • • • • ' • < • . ; . • 

Za likvidacijo neporavnanih državnih obveznosti iz. 
prejšnjih let je ustvarjena možnost v § 8'.,' točkah 1. in 2., 
finančnega zakona za 1. 1932./1933. 

Da se more v tem proračunskem lëtu vršiti izplačilo 
onih obveznosti iz prejšnjih let, ki doslej niso prijavljeno 
ministrstvu za .finance ter zato niso pbseŽene v mojih, 
obstoječih rešitvah, izdanih v, tem in v prejšnjih .pro
računskih letih, se morajo'.vročiti oddelku ,zadržavno 
računovodstvo do konca meseca septembra 193?, seznam-, 
ki vseh neporavnanih obveznosti,iz prejšnjih'let, usta», 
n o v l j e n i h do v š t e t e g a 31. .marca 1.9.31..,..",.'...'-.; 

Za prijavo teh obveznosti so pristpjna edino.mini-j 
strstva — računovodstveni odseki, nadalje vse avtonomne 
ustanove, pri ка^егШ je specialno knjigovadstvò in bla
gajna, in končno po finančni stroki — oddelki ministr
stva" za finance in državna, pravobranilstva. , 

Postopanje za prijavo teh obveznosti je .naslednje?; 
• Glede na , način, kako so obveznosti nastale,.sesta-'. 

vijo ministrstva in ustanove, pristojne za prijavo obvez
nosti, dve „vrsti seznamkov. V en seznamek se, vpišejo 
obveznosti, za katerih izplačilo je bil.angažiran, izdatek 
skladno s členom 60. zakona o državnem računovodstvu, 
t. j . za katerih/izplačilo je bilo .svojcas,.2jàdpâfi o d o b r e 
n e g a in o t v o r j e n e g a ( k'r e d i t a ; po proračunu: za 
dotično razdobje, ko se je c obveznost ustvarila, './.pà se 
izplačilo iz kateregakoli razloga do' konca računskega, 
leta ni izvršilo. V' drugi seznamek je vpisati obveznosti, 
ustvarjene zoper omenjeni ' zâKonskl jàredpTs, ti-'-ï»' žai' 
katerih izplačilo ni bilo nikafi&ga ali abbi lo zaSkstifega 

' " • ' • $ . 
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odobrenega in o t v o r j e n e g a k r e d i t a . V tem in v 
onem s'eznamku je treba vpisati obenem osebne in ma-
terialne obveznosti, toda najprej osebne, potem pa v 
nadaljevanju seznamka takoj pod naslednjimi zapored
nimi številkami materialne obveznosti s skupnim zne
skom pri zaključku seznamka. 

Seznamki obsegajo naslednje razpredelke: 
» '• Г. zaporedno številko; 

2. pravega upnika, ki mu je izplačati (ime, poklic 
in stalno prebivališče); 

, - . . / • 3. vrsto obveznosti; 
.:4. proračunsko razdobje,-.v katerem se je obveznost 

• ustvarila; ••', '• 
• , . . 5 . proračunsko partijo in pozicijo, v katerih breme 

se je «obveznost ustvarila; 
., ,6. znesek obveznosti; in 
••-•'• .7.. pripomba. 

• V razpredelku pod 7., t. j . .v pripombi mora biti za 
•obveznosti, ustvarjene ob pogojih, določenih v členu 60. 

"i zakona o državnem računovodstvu, navedeno, zakaj se ni 
. izvršilo izplačilo v določenih rokih dotičnega računskega 
'leta; za obveznosti pa, ustvarjene zoper navedeno 
zakonsko odredbo, je treba pojasniti, zakaj se je ustva
rila dotična obveznost brez predhodno odobrenega in 
otvorjenega kredita. . 

. Vsak seznamek se mora vročiti v duplikatu s poseb
nim spremnim spisom. To velja za obe vrsti neporav-

- nanih obveznosti, tako onih s pogoji iz člena 60. zakona 
'* o? državnem računovodstvu, kakor tudi onih, ki teh po

gojev ne izpolnjujejo. 
, ' ' ' Organi, ki se jim postavlja ta posel v dolžnost, se še 

posebej opozarjajo, da morajo predstavljati podatki, ki 
jih je treba predložiti, nedvomne državne obveznosti, 
t. j . da morajo biti zanje likvidni dokumenti, in pristojna 
odločba, ki ugotavljajo obstoj dotične državne obveznosti. 
. ... Da .se zbero točni in popolni podatki ö vseh še ne

poravnanih državnih obveznostih iz'prejšnjih let, morajo 
» poedina ministrstva — odseki za računovodstvo in avto--

nomne ustanove, pri katerih obstoji specialno računo-
.. vodstvo in blagajna, vsem svojim podrejenim nakazoval-

cem II. stopnje naročiti, naj jim pošljejo čimprej vse 
dokumente o takih obveznostih ; po dokumentih, ki jih 
zbefo, in po onihv ki-jih že imajo, sestavijo potem se
znamke. Avtonomne ustanove, pri katerih obstoje po^ 

.". "stranska računovodstva in blagajne^ morajo vročiti take 
dokumente svojemu ministrstvu —- odseku> za računo-

t . . ( '.VO'astVOk ( ' : - '••••• •• r . • 

Podrejeni'nakazovalci.il. stopnje in pa avtonomne 
ustanove s postranskim računovodstvom in blagajno 

'•'ïhorajo potrditi na dokumentih,''da je ; ob s vo j fem času 
bilo in koliko je bilo-otvorjene^ga kredita, iz katerega 
јефПо izplačati, dotično obveznost, in koliko je še kra-

.-.: dita; po angažiranju dotičnega izdatka. Če. bi se ugptoviló, 
i; da;,je ta ugotovitev netočna, odgovarjajo nakazovala za 
'••predložitev netočnihporoču. ..-, . , • ; 

'. v ' V odsekih za računovodstvo) odnosno vr avtonomnih 
ustanovah, v .katerih obstoji'specialno, računovodstvo z 
blagajno, se morajo vsi dokumenti skrbno in vestno pre-

.. gledati in ugotoviti njin,piayilnost, nato urediti po. zna
čaju obveznosti, samih :in načinu njih nastanka in šele 
potem seznamki sestaviti, kakor .je. to zgoraj odrejeno.. 

••. Zlasti' S6 pripominja; da se mora osredotočiti posel 
za zbiranje in prijavo teh obveznosti edino v. pačuno-

Г voagtvenemvOdsekU'dotionega'ministrstva kot pristojnem 
za predmete finančnega značaja, nikakor pa ne sinejo 

vročati teh seznamkov ministrstvu za finance poedini 
oddelki raznih ministrstev ali nakazovaki 11. stopnje v 
podrejenih uradih in ustanovah. 

Računovodstvenim odsekom in avtonomnim ustano
vam, pristojnim 7Л vročan.je seznamkov teh obveznosti, 
služi kontrolnik-ki-editoY kot merilo za ugotovitev pri
hrankov po poedinih proračunskih partijah" in pozicijah. 

Za p MJ4VO obveznosti po finančni stroki so pristojni 
o^:delU ministrstva za finance in državna pravobranilstva. 

Zato morajo poslati Anančne direkcije vse doku-
mwote o takih obveznostih' takoj pristojnim oddelkom, 
vnosno državnim pravobranilstvom. Dokumente o ob
veznostih, angažiraniii slaadno s členom 60. zakona o 
državnem računovodstvu, vroče direkcije poedinim od
delkom — pravobranilstvom s seznamkom, označivši na 
vsakem dokumentu, da je kaj in koliko je nepotrošenega 
kredita po dotični partiji in poziciji; dokumenti o obvez
nostih, ustvarjenih brez pogojev iz člena 60. zakona o 
državnem računovodstvu, se morajo poslati oddelkom — 
pravobranilstvom s posebnim seznamkom. 

Na podstavi dokumentov, zbranih in urejenih pri 
poedinih oddelkih ministrstva za finance in pri državnih 
pravobranilstvih, sestavijo ti uradi seznamke vseh obvez
nosti, kakor je določeno zgoraj za obveznosti po ostalih 
strokah, in jih pošljejo v določenem roku oddelku za 
državno računovodstvo. 

Ko se v oddelku za državno računovodstvo (odseku 
glavne državne blagajne) zbero in urede seznamki teh-
obveznosti, se izda odločba o izplačilu teh obveznosti. 

Vsi organi, pristojni za vročanje seznamkov obvez
nosti iz prejšnjih let, se opozarjajo, naj postopajo po tem 
navodilu v vsem kar najvestneje in v določenem roku, 
ker se ne ena naknadna prijava ne bo vzela v pošto» 
panje. , •-.-*' , 

; Prav takö morajo predložiti seznamke tudi za vse 
neizplačane obveznosti državnih ustanov proti držav
nim • ustanovam, ustvarjene do vštetega dne 31. marca 
1931., in sicer: , • -, 

računovodstveni odseki ministrstev za vse ustanove 
v resortu dotičnega ministrstva kakor tudi' za ustanove, 
pri, katerih so postranska računovodstva in blagajne-

specialna računovodstva in blagajne za vse svoje; 
podrejene ustanove. 

Seznamki morajo obsegati te-le razpredelkei. 
1. zaporedno številko; 
2. ustanovo, kateri se, dolguje; 
3. ustanovo, ki je ustvarila obveznost-
•4. za kaj; ' 
5. v katerem proračunskem letu in v breme kate

rega kredita'(part, in poz.) je obveznost ustvarjena; 
, 6. znesek v dinarjih; 

7. zakaj se ob svojem času ni izvršilo izplačilo.' 
# • Paziti je treba, da se vpišejo v te spiske vse Ustvar
jene, a ne poravnane obveznosti proti državnim usta
novam. . 

Seznamke je treba vročiti najkesneje do konca me
seca julija t, 1. oddelku za državno računovodstvo (za 
odsek za glavno državno knjigovodstvo). 

DRUGI ODDELEK. < 

I. 
Knjiženja po finančnem zakonu za leto 1932/1933. 

' .1. Izdatki, angažirani po § 8., točki 1., finančnega 
zakona ад leto 1932^1933. pravilno, ш skladûp e 61ешш* 

\ 



766 

60. zakona o državnem računovodstvu v enem proračun
skem letu, ki pa niso mogli biti izvršeni iz kakršnihkoli 
vzrokov, v določenih rokih dotičnega računskega leta, se 
smejo vršiti z odobritvijo ministra za.finance do konca 
tekočega računskega leta iz obratne glavnice glavne dr
žavne blagajne, izkazane v poslednjem končnem računu 
državnih razhodkov in dohodkov, in se morajo knjižiti 
v breme »Obratne glavnice glavne državne blagajne — 
državne obveznosti iz prejšnjih let« in izkazati v končnem 
računu za to računsko leto. 

Istotako se smejo po točki 2. istega paragrafa držav
ne obveznosti iz prejšnjih let, ki ne izpolnjujejo pogojev 
iz prednjega odstavka (točke 1.), izplačevati iz obratne 
glavnice, izkazane v poslednjem končnem računu držav
nih razhodkov in dohodkov. Odločbo o teh izplačilih izda 
minister za finance. 

Ce se izdajo v oddelku za državno računovodstvo 
odločbe o izplačilu teh obveznosti in se izvrše izplačila 
po nalogih pristojnih nakazovalcev, se knjižijo izplačane 
vsote v breme o b r a t n e glavnice državne bla
g a j n e , p o d r a č u n § 8., t o č k e 1., o d n o s n o 2., 
f inančnega zakona za leto 1932./1933. 

2. Po § 8., točki 3., finančnega zakona za 1. 1932./1933. 
izplačane obveznosti po proračunih za prejšnja leta, ki 
se v teh letih niso mogle likvidirati, se izkažejo v kon
čnem računu za prihodnje leto kot razhodek v breme 
»braitne glavnice glavne državne blagajne. 

Na osnovi te zakonske odredbe morajo ustanove, ki 
obracunjajo ostvarjene dohodke in izvršene razhodke z 
oddelkom za državno računovodstvo potem obračuna, iz
kazati take izdatke, če jih je kaj, v poslednjem - kon
čnem obračunu za leto 1931./1932., v izpisku razhodkov 
po stroki ministrstva za finance po poslednji partiji raz
hodkov kot r a z h o d e k po § 8., t o č k i 3., f i n a n 
č n e g a z a k o n a za l e t o 1932./1933. Odsek za 
glavno državno knjigovodstvo knjiži te izdatke v breme 
r a č u n a o b r a t n e g l a v n i c e g l a v n e d r ž a v n e 
b l a g a j n e , p o d r a č u n § 8., t o č k e 3., f i n a n 
č n e g a z a k o n a za l e t o 1932./1933. 

Pripominja se, da se smejo po tej zakonski odredbi 
izknjiževati in v končnem obračunu za leto Ш1./ИШ. 
izkazovati samo redni dokumenti, izplačam za trajanja 
dotičnega računskega leta, na katero se nanašajo. 

Ta zakonska odredba se nanaša 'samo na dokumente, 
izplačane v računskih letih 1929./1930. in 1930Л931 ker 
velja za likvidacijo takih izplačil za leta pred temi leti 
predpis § 40. zakona o podaljšavi veljavnosti odredb v 
dosedanjih finančnih zakonih in zakonih o proračunskih 
dvanajstinah z dne 31. junija 1929.» 

3 Po § 12., točki 7., finančnega zakona je minister 
za finance pooblaščen, da sme odpisati v breme obratne 
glavnice glavne državne blagajne vse neizknjižene20%ne 
kronske priznanice, ki so državna svojina in se vodijo 
po blagajniških knjigah kot gotovina, pa se doslej niso 
izknjižile. 

Potemtakem morajo izplačevalne blagajne, pri ka
terih so taki boni 20%nih odtegljajev ob žigosanju kron 
d r ž a v n e g a d e n a r j a kot sestavni del državne go
tovine še v blagajni, a jih niso prej izknjižile po navo
dilu za izvrševanje proračuna za leto 1928./1929 in po 
razpisu br. 64.000/11 z dne 9. maja 1930., sedaj njih zne
sek izknjižitl in jih izkazati v svojih obračunih za leto 
1932./1933. kot razhodek v breme § 12., točke 7., Ii-
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nančnega zakona za leto 1932./1933. Te izknji-
žene bone obdrži izplačevalna blagajna pri sebi, da se 
prilože z ostalimi izplačilnimi dokumenti k letnemu ra
čunu za glavno kontrolo, ko jih predhodno komisijsko 
uniči preko besedila z zumbo: »Uničeno« in o tem se
stavi komisijski zapisnik. 

Izplačevalne blagajne se opozarjajo, da se smejo po 
zakonski pooblastitvi izknjižiti samo'oni 20%ni boni, ki 
izhajajo od žigosanih kron državnega denar ja m 
ki so bili v dotični blagajni stalno kot sestavni del dr
žavne gotovine in se kot taki izkazovali v mesečnih iz
piskih o stanju blagajne za vse mesece, pa tudi za mesec, 
ki je tekel pred onim, v katerem se izknjižijo. 

4. Po § 18. finančnega zakona je minister za finance 
pooblaščen, da izplačuje po razporedu ministrstva prav
de v mesečnih obrokih biro pravoslavnim duhovnikom, 
kolikor so jo doslej prejemali, v Drinski, Zetski, Dunav
ski, Moravski in Vardarski banovini, in biro imamom, 
kolikor so jo doslej prejemali, in sicer: biro pravoslav
nim duhovnikom v skupni vsoti Din 13,200.000— na 
leto, biro imamom v skupni vsoti Din 2,100.000— no 
leto. 

Duhovniška bira, vplačana v navedenih skupnih vso
tah za parohijsko duhbvništvo v teh banovinah, po čle
nu 6. zakona o ureditvi duhovniškega stanja, in od mu
slimanov, služi za pokrivanje izplačil, ki se vrše po 
prvem odstavku tega paragrafa. 

Potemtakem morajo izkazati glavna, državna blagaj
na in finančne direkcije vse vsote, izplačane za biro po 
tej zakonski odredbi, v svojih obračunih po stroki mi
nistrstva pravde kot razhodek po § 18., prvem od
stavku, f inančnega zakona za leto 1932./1933. 
posebej za pravoslavno duhovništvo in posebej kot biro 
imamom. • 

Biro, pobrano po prednji zakonski odredbi, morajo 
izkazati omenjene ustanove v svojih obračunih kot do
hodek od b i re po § 18., p;vem odstavku, fi
nančnega zakona za leto 1932./1933... 

Prav tako se izplačujeta po pooblastitvi v tem pa
ragrafu finančnega zakona po razporedu ministrstva 
pravde parohijalna naklada in prispevek srbsko-pravo-
slavno-cerkvenih fondov v, skupni vsoti Din 2,040.000 
na leto v mesečnih obrokih za plače pravoslavnega du-
hovništva gornjekarlovške eparhije. , •• 

Vplačana parohijalna naklada Din 4— po oralu in 
prispevek fondov po členu 13; uredbe o ureditvi cér-
kveno-šolskih in fundacionälnih delov srbske metropo-
lije v Sremskih Karlovcih z dne 10. avgusta 1868. v tej 
skupni vsoti služita za pokrivanje izplačil, ki se vrše po 
petem odstavku tega paragrafa. •>•••.. 

Vsa. izplačila kakor tudi dohodek od pobranih_ paro
hijalnih naklad in prispevkov ' fondov izkazuje pristojna 
finančna direkcija v svojih obračunih, in sicer: izpla
čane plače kot razhodek po § 18., petem odstav
ku, f inančnega zakona za loto 1932./1983.^ ро^ 
brano parohijalno naklado'in prispevek fondov pa kot 
dohodek po § 18., petem odstavku, f inančne* 
ga zakona ža leto 1932./1983. 

6. Po § 66. finančnega zakona za leto 1932./1933. z 
dne 1. aprila 1982. prestane zavarovalna obveznost po 
zakonu o zavarovanju delavcev ia vse one osebe, ki se 
jemljejo v. državno službo kot dnevničarji ali honorarni 
uslužbenci, in ae ustanavlja za osebne in rodbinske pod
pore teh oseb >Pöd£prai sklad apmežnoga osebja y d* 
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Dokler se ne izda uredba o sestavi in upravljanju 
tega sklada, se je povsem ravnali po razpisu št. 11.802/1 
z dne 17. marca 1932., ki predpisuje, da je pobirati od 
vseh oseb, ki so v državni službi kot dnevničarji ali ho
norarni uslužbenci, od dne 1. aprila t. 1. dalje od kos
mate mesečne nagrade za ta sklad 5% in imeti od-
tegnjene vsote do nadaljnje odredbe v pologu na po
sebni partiji z nazivom tega sklada. 

6. S § 75. finančnega zakona so se vzele na znanje 
in odobrile rešitve predsednika ministrskega sveta, s 
katerimi je na osnovi člena 131. zakona o državnem ra
čunovodstvu odobreno, vršiti začasno izplačila za po
trebe, navedene v teh rešitvah, za katere v proračunu 
za leto 1931./1932. ali sploh ni bil odobren kredit ali pa 
je bil odobren z nezadostnim zneskom. 

Ker so hranile izplačevalne blagajne dokumente o 
teh začasno izvršenih izplačilih v svojih blagajnah kot 
začasne izdatke, jih morajo sedaj definitivno izknjižiti 
ter izkazati v svojem obračunu z oddelkom za državno 
računovodstvo za leto 1931./1932., in sicer: 

• a) izplačila po rešitvi, s katero je bilo odobreno zvi
šati kredit, ki je obstojal že v proračunu za 1. 1931./1932. 
po neki partiji in poziciji, kot razhodek v breme te par
tije in pozicije; 

b) izplačila po rešitvi, s katero je bil odobren izda
tek za potrebe, ki zanje kredit v proračunu za leto 
1931./1032. sploh ni bil preliminiran, kot razhodek po 
dotični stroki v breme § 75. finančnega zakona za leto 
1932./1933., pri čemer je posebej označiti številko rešitve 
in skupno izplačano vsoto po vsaki rešitvi. 

Odsek za glavno državno knjigovodstvo mora knji
žiti izplačila po točki b) po svojih knjigah za leto 
1931./1932. posebej po vsaki rešitvi v breme: o b r a t n e 
g l a v n i c e g l a v n e d r ž a v n e b l a g a j n e —' podr.a-
čuri § 75. f i n a n č n e g a z a k o n a za l e t o 1932./1933.-

II. 

Po § 6. finančnega zakona za leto 1932./1933. morajo 
o vseh razhodkih iz fondov ali skladov po tem ali dru
gih specialnih zakonih podati uradi, ki razpolagajo s 
temi fondi ali skladi, meni podrobno poročilo, da jih 
morem izkazati v končnem računu za leto 1932./1933. 

To poročilo, odnosno ta pregled o vseh razhodkih iz 
teh fondov ali skladov, za vsak fond ali sklad posebej, 
naj mi predloži dotični urad ob koncu proračunskega 
leta 1932./1933., in to najkesneje do dne 31. maja 1933. 
po obrazcu, ki mu ga vroči oddelek za državno računo
vodstvo — odsek za glavno državno knjigovodstvo. 

HI. 

Glede na to, da se daje državnim gospodarskim 
podjetjem in ustanovam državna dotacija za pokrivanje 
njih razhodkov, in to samo, če ne morejo pokrivati raz-
hodkov z lastnimi dohodki, se sme uporabiti dotacija 
samo za razliko v'pokritje izvršenih razhodkov, kolikor 
niso mogli biti poravnani iz lastnih dohodkov ustanove 
same. 
x Vsa ona državna gospodarska podjetja in ustanove, 
4i prejemajo državno dotacijo, prav tako pa tudi ona, ki 
(e ne prejemajo, morajo izročiti razliko med dejanski 
ostvarjenimi dohodki in dejanski izvršenimi razhodki ne
posredno pristojni državni blagajni in o tem s posebnim 
Bpisom takoj neposredno obvestiti oddelek za državno 
računovodstvo (odsek za glavno državno knjigovodstvo^. 
^ mtxtfr eewWktoàls. üWlfliii.tnnrtnnw ,wžmw - -

Državne kobilarne kot gospodarske ustanove, ki pre- • 
jemajo poleg državne dotacije za poravnavo svojih raz
hodkov tudi še dotacijo od državnega kmetijskega skla
da, morajo poravnavati razhodke predvsem iz lastnih do
hodkov, nato iz dotacije državnega kmetijskega sklada 
in nazadnje iz državne dotacije, če take ustanove dota
cije državnega kmetijskega sklada ne potrošijo popolno
ma, morajo vrniti ostanek državnemu kmetijskemu skla
du, vso neporabljeno državno dotacijo pa pristojni dr
žavni blagajni, ker je že zgoraj rečeno, da se sme po
rabiti državna dotacija za poravnavo razhodkov šele 
nazadnje. 

Državni kobilarni v Vrani in Karađorđevu, ki spre
jemala dotacijo samo od državnega kmetijskega sklada, 
morata vrniti, kolikor je ne porabita za poravnavo svo
jih razhodkov, ostanek državnemu kmetijskemu skladu. 

Vsa državna gospodarska podjetja in ustanove mo
rajo izkazati v svojem končnem računu dohodke in raz
hodke, držeč se strogo svojega proračuna; vseh ostalih' 
dohodkov, ki niso določeni s proračunom, kakor tudi 
dohodke iz prejšnjih let ne smejo vpisati v končni račun, 
ampak jih morajo izročati kot dohodek zunaj proračuna 
neposredno pristojni državni blagajni in jih zaradi raz
vidnosti knjižiti pri sebi v depozitni dnevnik kot pre. 
hodno postavko. 

Vse rešitve o naknadnih zviških kakor tudi rešitve 
o izvršenem virmiranju med poedinimi partijami in 
pozicijami se morajo priložiti v overovljenem prepisu 
h končnemu računu, ki ga je vročiti oddelku za državno 
računovodstvo. 

T) • • • * 

i npominja 3e, da mora biti končni račun, preden 
se vroči oddelku za državno računovodstvo, predhodno 
pregledan in vidiran po pristojni krajevni kontroli. 

IV. 

Nobeno ministrstvo ali urad, odnosno nakazovalec 
I. ali II. stopnje ne sme imeti več ko enega režiserja 
po členu 87. pravilnika o poslovanju računovodstvenih 
odsekov pri ministrstvih in o računovodstveni slifžbi pri 
nakazovalcih. 

Izjema je dovoljena samo za tehniška deht ob na
pravi cest in drugih objektov, ki se opravljajo ob istem ' 
času na več krajih, oddaljenih med seboj, kjer bi bilo 
enemu režiserju nemogoče, izvrševati vse te posle V 
teh primerih bon* odobril na obrazloženo zahtevo resort-
nega ministra, da se odredi večje število režiserjev. 

Odredba člena 87., trinajstega odstavka, pravilnika 
o poslovanju računovodstvenih odsekov pri ministrstvih 
m o računovodstveni službi pri. nakazovalcih se dopol
njuje in se mora razumeti tako, da se sme izdati reži
serju po nalogu pristojnega nakazovalca nova akonta
cija po enem poslu, čim predloži izplačevalni blagajni 
pravilne izpričujoče dokumente z a poprej vzeto akonta
cijo m izroči eventualni ostanek prej vzete akontacije 
obenem z odtegnjenimi državnimi davščinami, ne da bi 
se čakalo na to, da se izpričujoči dokumenti vidirajo po 

v a T o l a g a ^ n T ' * ^ ^ P ° ^ * * ^ * ^ 
Vsi nakazovalci in» računodajniki se morajo po

vsem držati teh navodil; 2 a vsa pojasnila, ki bi se na
našala nanje, pa se je treba obračati na oddelek za 
državno računovodstvo. 

V Beogradu, dne 12. maja 1932.; št. 65.800/11. 
Minister za finance 

Љ, Ш , B. Dotdejié s. r. 
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419. 

Razpis. 
Odločba o ukinitvi pripombe 17. izvoz-

tarife v predlogu zakona o obči ne carinski tarifi.* 
. Ministrski svet je odločili v svoji seji z dne-11. maja 

1932. na osnovi člena 15. v predlogu zakona o obči ca
rinski tarifi tako-Je: 

»Ukinja se pripomba za tarifno štev. 17. izvozne 
carinske tarife v predlogu zakona o obči carinski tarifi.** 

Ta odločba stopi v veljavo na dan razglasitve v služ
benih novimah'.« K 

Iz pisarne ministrstva za finance — oddelka za ca
rine v Beogradu, dne 13. maja 1932.; št. 13.795/1 V, 

Banove uredbe. 

420. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letul932t 
IL No. 6919/1. 

Objava. 
Občina Dobrina, v srezu šmarskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75—, 
Ц od 100 1 vinskega mošta Din 75—, 
c) od 100 1 piva Din 60-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani, 
dne 24. maja 1932. 

II. No. 31462/1. 

Objava. 

g) od drobnice Din 10-—, 
h) od 100 kg v občino uvoženega, mesa (mesnih iz

delkov) vseh vrst Din 10—:. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani. 

dne 21. maja 1932. 

II.-. No. 3943/3. 
Objava. 

Občina Sladka gora, v srezu šmarsKem, bo pobirala 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100— 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, 
c) od 100 1 piva Din 75'—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10'—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 15—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10—, 
f) od prašičev Din 5'—, 
g) od drobnice Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljana 
dne 24. maja 1932. 

II. No. 31141/1. 
Objava. 

Občina Slatina, okolica, v srezu šmarskem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje, občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25—, 
c) od 100 1 piva Din 30—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita,. žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6*—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Dih 10—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 20—, 
f) od goveda pod 1 letom Din 10-—, 
g), od prašičev Din 10—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 21. maja 1932. 

Občina Rakek, srez Logatec, bo pobirala od dneva 
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 150—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 150*—, 
c) od 100 1 piva Din 50—, 
č) od M stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10*—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 40-—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 25'—, 
f) od prašičev Din 20«—, 

" * >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
18. maja 1932., it. 112/LI/356. 

** >Uradni list« št. 237/72 iz 1. 1926. 

II. No. 8682/1. 
Objava. 

Občina Sv. Vid pri Grob., v srezu šmarskem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« ,Y letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50—, 
c) od 100 1 piva Din 10-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10-r-, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 10—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 7*—, • 
f) od goveda pod 1 letom Din 5---, -
g) od prašičev Din 5*—-,. 
h) od drobnice Din 3 — , 
i) od 100 kg uvoženega mesa vseh" vrst Din 10—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
• dne 24. maja 1932. 

Izdala kraljevega banska uprava DravsSe Banovine; njen predstavnik In urednik: Pohar Robert * LJubljani 
ОД» te sdogai Ï1""™« »Meda» s ШМЈааЦ n i « имФмвЛ* Q ^ K №№&. y. Wuwjani. 



OBàitisu № A D 

Poštnina plačana v gotovini. 

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

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

44. kos. V .LJUBLJANI, dne 4. junija 1932. Letnik I I I . 

V S E B I N A 
421. Pravila o opravljanju drž. strokovnega izpita za profesorja' 

in učitelja veščin na umetniških šolah. 
422. Navodilo za sprejemanje v službo honorarnih uslužbencev, 

odnosno nadničarjev za občasna dela v resortu miaislrstva' 
za socialno politiko in narodno • zdravje. '• 

423. Popravek v uredbi o pooblastitvi za izvrševanje javnih 
«éòdetsko-geomelerskih poslov j n o pogojih za pridobitev 

•;.- te pooblastitve. ' . > 
124. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 

letu 193.2. 
425. Razne objave iz »Službenih novin«. 

Uredbe osredrfje vlade. 

421. 

Na osnovi § 14. zakona o uraanlkih predpisujem ta-le 

pravila 
o opravljanju državnega strokovnega 
izpita za profesorja in učitelja veščin 
na umetniških šolah (glasbenih in 
umetniških akademijah in šolah in 

konserva'tori jih) .* 

Člen 1. 
Za izpraševanje kandidatov, ki hočejo opravljati iz

pit zä profesorja, odnosno učitelja veščin na umetniških 
šolah, so v Beogradu,; Zagrebu in Ljubljani stalne izpra-; 
sevalne komisije. ; 

• • i ' ' - - . ' i 

. : ö l e n " 2 . - . . • • • • : ./'••! 

V vsaki •' izriraševalni komisiji je toliko članov,. ko
likor je predmetov, iz'katerih se opravlja iz'pH za pro
fesorja^ odnosno uČftelja veščin: na umetniških šolali. Po 
možnosti se postavi za vsak predmet več članov. Ob po
stavitvi se navede, za kateri predmet je kak član po
stavljen. 

.-.:;. Člen Д.;. 
Za člane komisije se postavljajo strokovne Osebe: 

aktivni in upokojeni redni in izredni profesorji in do
centi univerz, višjih pedagoških: šolnin višjih umetniških 
šol, direktorji umetniških,: srednjih in srednjih strokovnih 
šol, profesorji, teh: šol, ki se odlikujejo s. strokovno iz
obrazbo io učiteijsMm, delovanjem, pomočniki ministra 

• »Službene* 'novdne •kraljevaaie''J^<)sla,vije!<: z dnes 

20. aprila 1832., 8tWM&gfc; «'.-•:* •' 

za proevetó, načelniki in inšpektorji ministrstva za pro-
sveto in prosvetni načelniki in inšpektorji pri banovinah. 

Člen 4» 

Članom se postavljajo tudi namestniki iz istih kate
gorij kakor člani; ti opravljajo polnoveljavno posle čla
nov, kadarkoli so ti zadržani, da opravljajo te poete sami. 

Člen 5. . 
Za predsednike komisij se postavljajo osebe iz ka

tegorij, omenjenih v členu 3. teh pravil. Ob obolelosti 
ali daljšem odsòtstvu se jim postavljajo namestniki. 

Predsednik izpraševalne komisije sprejema prijave 
kandidatov k izpitu, sestavlja razpored izpitov, sestavlja 
izpraševalne odbore in jim predseduje, podaja ministr
stvu za prosveto poročila, skrbi, da se vodi zapisnik, in 
opravlja vso administracijo, ki se nanaša na izpite. 

Člen 6. 

Predsednike, člane in namestnike postavlja mini
ster za prosveto za leto dni. Ce se med letom mesto pred
sednika izprazni, se postavi po isti poti druga oseba, ki 
-ji traja članstvo v komisiji do izteka te izpitne periode. 

Člen 7. 
• Iz članov komisije, po potrebi tudi izmed njih na

mestnikov (člen 4.), se sestavljajo po predmetnih sku
pinah- odbori, pred katerimi opravljajo kandidati izpit. 
Število članov v odboru ne sme biti manjše od 5, Diti 
večje od 9. 

: Ce ;je predsednik zadržan, da bi predsedoval odboru, 
ga nadomešča po položaju najstarejši član odbora; tega 
mesto se popolni, če treba, z drugim članom. 

Člen 8, 

' '•' Pri izpitih morajo biti'navzočrii vsi člani Odbora. 
Odibpr sklepa z večino glasov, pri enaki razdelitvi odloČi 
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Ш j . I (-î 'ilea" predsednika, odnosno njegovega namestnika v 
odboru. 

Člen 9. 

Izpit so sme opravljati v času od dne 1. oktobra do 
dne 1. maja. 

, , Člen 10. 

Pravico, opravljati izpit imajo suplenti, odnosno za
časni učitelji veščin, ki so delovali najmanj dve lati 
v šoli. 

7 • Člen 11. 

Kandidat sme opravljati profesorski, odnosno uči
teljski izpit samo iz one umetnostne grane, iz katere ima 
akademsko, umetniško izobrazbo. 

Člen 12. 

Kandidat za profesorski izpit mora izdelati daljšo 
pismeno nalogo: domačo nalogo. Domača naloga se dela 
iz enega predmeta glavne skupine, iz katere opravlja 
kandidat izpit 

-.-Domača naloga se ne zahteva od kandidatov, ki 
opravljajo izpit za učitelja veščin. 

Člen 13. 

Tèmo za domačo nalogo pTedlaga kandidat sam, 
odobri jo pa eden izmed članov komisije za dotični pred
met, ki ga označi predsednik izpitne komisije. Ce pred
ložene téme ne odobri, dâ ta član drugo tèmo. 

Domača naloga mora biti izdelana na osnovi dobrega 
poznavanja književnosti o predmetu, o katerem se piše, 
in napisana v pravilnem književnem jeziku — čitljivo 
ali natipkana na pisalnem stroju. 

Kandidat mora označiti slovstvo, katero je uporabljal 
pri izdelavi domače naloge. 

Člen 14. 

Namesto domače naloge predloži kandidat lahko 
tudi kakšno večje umetniško ali znanstveno delo, ki sme 
biti sestavljeno, če je tiskano, tudi v tujem jeziku, ali 
kakšno specialno razpravo (doktorsko disertacijo, mo
nografijo in dr.). 

Člen 15. 
Zaradi opravljanja izpita se mora prijaviti kandi

dat predsedniku komisije s prošnjo (na celi poli s 
predpisanim kolkom), v kateri mora navesti, iz katere 
predmetne skupine želi opravljati izpit, kakor tudi, ka
teri živ jezik hoče opravljati pri občem izpitu. Učite
ljice, :ki so ,v drugem stanu, se ne morejo prijaviti, 
dokler so v tem stanu. 

Prošnji je priložiti: 
a) izpričevalo o zrelostnem izpitu (v izvirniku ali 

overovljenem prepisu) srednje ali strokovne šole za 
profesorski, odnosno izpričevalo o nižjem tečajnem iz
pitu srednje šole za učiteljski izpit; 

b) diplomo (v overovljenem prepisu) ali potrdilo 
o opravljenem diplomskem izpitu na priznani umetniški 
šoli s pravico javnosti v državi ali v inozemstvu. 

Diplome kandidatov, ki so dovršili umetniško Šolo 
v inozemstvu, morajo biti priznane. Ì£QSÌfÌtteÌ£M9li 
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c) potrdilo direktorja Šole, kjer deluje, da je delo
val kot suplent, odnosno kot začasni učitelj veščin naj
manj dve leti na državni ali samoupravni šoli ali na 
privatni umetniški šoli, ki ima pravico javnosti; da je 
predaval svoje predmete iu vodil učence na ekskurzije, 
če to zahteva pouk predmeta, ki ga predava; da ima 
moralne in telesne lastnosti, ki so neobhodne za učitelj
ski poklic, in da izpolnjuje vse. pogoje,' ki se vobče 
zahtevajo za državnega uradnika; 

č) kratek lastni življenjepis,' v katerem mora na
vesti datum rojstva in rojstni kraj, ime obeh roditeljev 
in očetov poklic in, obrazložiti potek šolanja, smer J n 
obseg učenja; poročene učiteljice pa tudi, s kom so poro
čene; 

d) potrdilo, da je podanik kraljevine Jugoslavije 
po rojstvu ali prirpjstvu, in 

e) domačo nalogo (če opravlja profesorski izpit). 
Kandidati, ki opravljajo učiteljski izpit, prilože k 

prošnji samo listine pod a), b), c), -S) in d). 

Člen 16.. 

Ce spozna predsednik izpraševalne komisije soglas
no z izpraševalnim odborom za dotično skupino,'da je 
kandidat vse predpisane pogoje izpolnil, jzroči njegovo 
domačo nalogo v pr|gled in oceno enemu izmed'čianov 
komisije za dotično stroko, v prvi vrsti onemu, ki je 
odobril ali dal tèmo za to nalogo. Drugače zavrne kandi
data od izpita in predloži ministrstvu za prosvêto ob
razloženo odločbo s kandidatovo prijavo in listinami 
vred. Zoper tako odločbo se kandidat ne more pritožiti. 

Člen 17. 

Kandidatu, čigar domača naloga je povoljno ocenje
na, določi predsednik komisije sporazumno z njim rok 
za opravljanje izpita in sestavi, izpraševalni odbor. Kan
didatu, čigar izdelava domače naloge zahtevam Člena 
11. teh pravil ni zadostila, se ne dopusti opravljanje 
izpita. Domača naloga se mù vrne, da jo predela,'ali 
pa se mu dâ druga téma. • 

Člen 18. 

Izpit je sestavljen in občega izpita in iz strokov
nega izpita. Obči izpit se opravlja pred strokovnim iz
pitom; predavanje in strokovni izpit se lahko opravljata 
takoj po občem izpitu, opravljata se pa lahko tudi loče
no, če to kandidat želi, toda vedno v teku istega šol
skega leta in v presledku največ treh mesecev. Ce 
kandidat ne pride ob določenem času k. strokovnemu 
izpitu, mora nanovo opravljati tudi obči izpit. Predavanje 
in strokovni izpit sta celota in se vrši predavanje nepo
sredno pred strokovnim izpitom. 

Člen 19. 

Obči izpit se opravlja samo ustno ,in traja najmanj 
dve uri. 

Pri tem izpitu mora kandidat dokazati, da v obsegu 
predpisanega programa: 

a) dobro zna vse dele opisne slovnice srbsko-hrvat-i 
eko-slovenskega jezika in glavne točke zgodovine jugo
slovanske književnosti in narodne zgodovine. 

Clan izpraševatelj te skupine mora tudi domačo 
nalogo. kanjiUdatoB) ^Р^Ш^:. •'•'•• -•< j-



44. kos. 771 

b) da pozna glavne dele psihologije in logike in da 
pozna načela obče pedagogike in metodiko svojih pred
metov; 

c), da za svojo stroko dobro in lahko uporablja 
enega izmed tujih živih jezikov: ruski, francoski, nemški, 
angleški. ali italijanski jezik; 

č) da pozna šolsko administracijo, zakone in uredbe, 
po katerih se deluje na umetniških šolah. 

Kandidati, ki opravljajo izpit za učitelja veščin, ne 
opravljajo pri občem izpitu psihologije in logike in tudi 
ne tujega živega jezika. 

Člen 20. 

Če opravlja kandidat pri strokovnem izpitu katerega 
izmed predmetov, predpisanih za obči izpit, ne oprav
lja tega predmeta pri občem izpitu. 

Člen 21. 

Po občem izpitu odloči izpraševalni odbor, ali naj 
se kandidat pripusti k strokovnemu izpitu ali pa zavrne 
od nadaljnjega opravljanja izpita. 

Kandidat, ki se zavrne od tega izpita, sme izpit 
po 3 mesecih ponavljati; če pa se zavrne tudi takrat, 
ga sme ponavljati samo še enkrat, toda šele, ko poteče 
6 mesecev od drugega opravljanja. Ce pa se tudi tedaj 
zavrne, izgubi vobče pravico, izpit nadalje opravljati. 

Člen 22. 

Strokovni izpit sestavljajo: predavanje, pismeni iz
pit (klavzura), ustni izpit in praktični izpit. 

Člen. 23. 

Predavanje iz enega glavnih prèdmetor svoje stroke 
ima kandidat pred izpraševalnim odborom v razredu 
umetniške šole, v katerem se ta predmet predava. Meto
dična enota se jemlje iz naslednjega gradiva: Velikost 
metodične enote določi kandidat sam in mora pripravo 
zanjo napisati. . 

Ce izpraševalni odbor sposobnost kandidatovo za 
predavanje* ne bi mogel oceniti pri enem predavanju, 
je dopustiti 'še drugo predavanje. 

Po predavanju odloči izpraševalni odbor, ali je pre
davanje uspelo ali ni; če spozna odbor, da predavanje 
ni uspelo, se.kandidat ne pripusti k opravljanju strokov
nega izpita. ' • . . 

Člen 24. 

Za pismeni izpit izbere kandidat eno izmed treh 
vprašanj, ki mu jih pismeno izroče člani izpraševatelji 
glavnih predmetov. Kandidatu, ki opravlja profesorski 
izpit, je dati dve vprašanji iz predmeta, iz katerega je 
kandidat sestavil' domačo nalogo, eno pa iz drugega 
strokovnega predmeta. -

Pismena naloga se izdeluje ob neposrednem nad
zorstvu enega člana izpraševalnega odbora. Kandidat ne 
sme uporabljati književnosti in zapiskov. Izdelovanje te 
naloge sme trajati največ pet ur. Brez odobritve dežur
nega člana se kandidat ob -izdelovanju ne sme odstraniti 
in tudi ne dela prekinjati. 

Iz pismene-naloge se mora videti; kako tfdno je 
kajaditeipso-juigflie &&--№еЏг'Т>аф&^^?ЊЖ'"'-

Č l e n 2 5 . ••." . . ' 

Kandidat; ki izjavi, tia ne more delati niti enega 
izmed danih•• vprašanj, se zavrne od nadaljnjega oprav-
ljanja izpita. Istotako se zavrne od nadaljnjega oprav
ljanja izpita tudi kandidat, ki z izdelavo pismene na
loge ne' pokaže zadostnega strokovnega znanja in knji
ževne izobrazbe. : ': ' . 

. . . ..'. Člen 28. 

Kandidat opravlja ustni in praktični izpit iz vseh 
predmetov izbrane skupine, in to po programih, ki jih 
predpiše ministrstvo za prosveto. 

;.'.'' :; :. Člen 27.' 

I. Skupine za profesorski, odnosno učiteljski izpit iz 
•glasbe so te-le: : i : > • • 

1. Solopetje: ' " : ".' ' \" ' ' 
a) koncertno ali b) dramatsko kot glavni' predmet, 

osnove glasbene teorije s solfeggiom, nauk o harmoniji, 
oblikoslovje, glasbena zgodovina in klavir kot postranski 
predmeti. v 

2. Klavir kot glasni predmet, osnove glasbene teo
rije s solfeggiom, nauk o harmoniji, oblikoslovje in 
glasbena zgodovina kot postranski predmeti. 

3. Orgle kot glavni predmet, osnove glasbene teorije 
s solfeggiom, nauk o harmoniji, kontrapunkt, obliko
slovje in glasbena zgodovina kot postranski predmeti. 

4. Harfa kot glavni predmet, osnove glasbene teo
rije s solfeggiom, nauk o harmoniji, oblikoslovje, glas
bena zgodovina in'klavir kot postranski predmeti.. 

5. Eno godalo: a) violina, b) viola, c) violončelo, 
č) kontrabas kot. glavni predmet,- osnove glasbene teorije 
*s solfeggiom, nauk o .haarmoniji; oblikoslovje, glasbena 
zgodovina in klavir :kot postranski predmeti.;., ••,.;•'.,>• 

6. Eno pihalo: a) flavta, b) oboa, c)!lklaTinet, č) fa
got kot ; glavni predmet, osnove glasbene teorije s sol
feggiom, nauk o harmoniji, glasbeno oblikoslovje, glas
bena zgodovina in klavir kpt. postranski prqdmeti. , ; 

7. Eno trobilo: a) gozdni rog, b) trobenta, c) pozav
na, č) trobenta kot< glavni predmet, osnove glasbene 
teorije s solfeggiom, nauk o harmoniji, oblikoslovje, 
glasbena zgodovina in klavir kot postranski predmeti . 

• 8. Timpani in ostala tolkala kot glavni predmet, 
osnove glasbene teorije s, solfeggiom, nauk o harmoniji, 
oblikoslovje, glasbena zgodovina in klavir kot postran
ski, predmet. ;•- ;-'- ,-..; .'••.•:..-, 

9. Glasbeno skladanje, osnove glasbene teorije-'• e 
solfeggiom, nauk IQ, harmoniji, kontrapunkt, oblikoslovje, 
instrumentacija,,in dirigiranje, kot :glavni predmet, glas*' 
bena zgodovina in klavir,,kot postranska predmeta. 

II . Skupine za profesorski, • odnosno učiteljski izpit 
iz likovnih umetnosti so te le : 

1. S l i k a n j e po n a r a v i : a) z oljnatimi barvami, 
ah b) z brezmaščobnimi barvami: akvarel, tempera, 
pastel (gouache) kotglâvni predmet, risanje po riaravi, 
plastična anatomija, opisna geometrija (določanje ртс* 
jekcij pravilnih geometričnih teles s' senčenjem in овпо-

; vami-, perspektive^ 'umetnostna: zgodovina iji nauk » 
arhitektonskih slogih kot postranski predmeti, i 

2. D e k o r a t i v n o in u g r a b l j e n o s l i k a r s t v o -
'slikarska kompozicija k ô t ^ W n T pjrédmet, *ri£änJe'po 
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f, ..aayavi, plastična anatomija, opisna geometrija (določanje 
' '' projekcij''' pravilnih' geo'metriČnih teles) s senčenjem in 

osnovami perspektive, umetnostna zgodovina in nauk o 
arhitektonskih slogih kot postranski predmeti. 

' 3. G r a f i k a : a) bakrorez (radiranje, jedkanje) ali 
b) kamenotisk ali c) lesorez ali linorez kot glavni pred
meti, risanje po naravi, plastična anatomija, opisna geo
metrija (določanje projekcij pravilnih geometričnih teles) 

' s senčenjem in osnovami perspektive, umetnostna zgo
dovina, nauk o arhitektonskih slogih kot postranski 
predmeti. 

4. O r n a m e n t n o s t i l i z i r a n j e : 

a) ornamentno stiliziranje in njegova uporaba kot 
, glavni predmet, umetniško : pisanje, opisna geometrija 

(določanje projekcij pravilnih geometričnih teles) z 
.osnovami perspektive, umetnostna zgodovina in nauk o. 
arhitektonskih slogih kot postranski predmeti; 

b) umetniško pisanje kot, glavni predmet, orna
mentno stiliziranje in njegova uporaba in ostali po
stranski predmeti kakor v podskupini a) 

" 6. K i p a r s t v o po p r i r o d i : a) figuralno kipar
stvo V; ilovici z odlivanjem modelov v mavec ali b) figu-

' ralno kiparstvo v kamenu s poznavanjem punktiranja 
• ali c) figuralno rezbarstvo v lesu kot glavni predmet. 

• plastična anatomija, opisna geometrija (določanje pro-
. jekcij priprostejših arhitektonskih predmetov), umetnost

na zgodovina in nauk o arhitektonskih slogih kot po
stranski-predmeti. 

6. D e k o r a t i v n o in u p o r a b l j e n o k i p a r s t v o : 
kiparska kompozicija, zložena glede na material (bronsa, 
kamen, les ali Štukatura), s katerim naj se izdela, kot 

" glavni: predmet, plastična anatomija, opisna geometrija 
(določanje;projekcij' arhitektonskih predmetov), umet
nostna zgodovina in nauk o arhitektonskih slogih kot 
postranski predmeti. 

7. M e d a l j a r s t v o * , a) izdelava umetniških medalj 
" în plaket a l i b ) kameriov. in gem aLi c) umetniških 

predmetov, tòfóéhih v kovini, kot glavni predmet, pla
stična anatomija, opisna geometrija (določanje projekcij 
pravilnih geometričnih teles z osnovami perspektive, 
umetnostna zgodovina in nauk o arhitektonskih slogih 
kot postranski predmeti. 

;_•:. Člen 28. 

Ustni izpit mora tra,iati največ tri ure, se pa sme 
zaradi odmora za kratek čas prekiniti. . 

' чРг1 pràkliSri^m1 izpitu rrlora kandidat pokazati, v 
kateri meri'razpolaga s tehniškimi sposobnostmi umet
niške' graftev ki јв'njegova stroka. 

Ta izpit ni javen. • 

' ' ' : ; ' : Člen 2$. : 

':•••• Po- dokončanem izpitu odloči izpraSevalat odbor, ali 
-Je kandidaljoptavil'ustni-in praktični izpit. Ob .odloča
nju mora upoštevati, ali.je pokazal kandidat zadostno in 
trdno izobrazbo iz vseh predmetov strokovne skupine v 
obsegu predpisanih; programov. Boljši uspeh iz enega 
predmeta, se. ne morje vzeti,kpt nadomestilo za slabo 
izobrazbo iz drugega predmeta, . „. f,, ..,; .. 

Člen 30. 

Za kandidata, za katerega se sklene, da je ustni in 
praktični strokovni izpit opravil, izda odbor obrazloženo 
končno odločbo o vsem izpitu in uporabi glede na kandi
datova pismena dela, njegove odgovore pri občem in 
strokovnem izpitu kakor tudi opravljeno predavanje za 
oceno te-le stopnje: 

opravil povsem odlično; 
odlikujoč se s strokovno izobrazbo in s predavanji; 
odlikujoč se s strokovno izobrazbo; 
odlikujoč se s predavanjem; 
opravil soglasno; 
opravil z večino glasov. 

Člen 31. 

Odločba o izpitu se priobči kandidatu takoj; Obenem 
se mu vrnejo izvirna izpričevala, na zahtevo tudi domača 
naloga, referat o nalogi pa se pridrži za arhiv ministr
stva za prosveto. 

Člen 32. 
Ko opravi kandidat vse izpite, predloži predsednik 

izpraševalne komisije ministrstvu za prosveto poročilo, 
ki ga podpišejo vsi člani izpraševalnega odbora, z vsemi 
spisi vred, ki se nanašajo na ta izpit. 

Diplomo o opravljenem izpitu izda minister,. za, 
prosveto. 

Člen 33. 

Kandidat, o katerem se odloči, da strokovnega izpita 
ni opravil bodisi zbog neuspeha pri predavanju, bodisi 
iz razlogov, označenih v členu 25. teh pravil, bodisi zbog 
nezadostnih sposobnosti, pokazanih pri ustnem in prak
tičnem izpitu, opravlja naslednje šolsko leto samo ta 
izpit. Če ga pa tudi tedaj ne opravi, izgubi za vedno 
pravico, opravljati izpit. 

Člen 34: . , , . 
Za kandidate, ki morajo izpit po členih 21. in 33. 

teh pravil ponavljati, predloži predsednik izpraševalne 
komisije ministrstvu za prosveto samó poročilo o izpitu^ 
prošnjo in vse spise pa obdrži v arhivu- komisije do 
drugega izpita. Odločba izpraševalnega odbora, ki jo pod
pišejo vsi člani odbora, se napiše na prošnjah teh kan
didatov. 

Člen.35. 

Če odstopi kandidat od pričetega opravljanja izpita 
med izpitom samim iz razlogov, ki po oceni izpraševal
nega odbora niso opravičeni, se smatra, da je zavrnjeu 
od izpita. 

Za one, ki odstopijo od občega izpita, veljajo glede 
posledic predpisi Člena 21., za, one pa, ki odstopijo od 
strokovnega izpita, predpisi člena 231 teh pravil. 

Kako je ravnati s kandidati, ki odstopijo od pri
četega opravljanja izpita iz "opravičenih razlogov, odloči 
izpraševalni odbor sam. " ' 

•- - * ' Clen36\ '"V"'-';-".',..,', .. .""": 

Državni strokovni izpit je brezplačen (§ 65., točka 2., 
_ finančaegaJ&akpna za L 18^,7.1933,1»r; ; ! 



44. kos. 

Člen 37. 
Ta pravila stopijo v veljavo, ko se objavijo v »Služ

benih novinalK, in od tega dne prestanejo veljati vsa 
dosedanja pravila o državnem strokovnem izpitu za 
profesorja in učitelja veščin na umetniških šolah. 

V Beogradu, due.30. marca 1932.; P. br. 10.2*10. 

Minister za prosveto 
dr. Drag. S. Kojié s. r. 
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Na osnovi § 182. zakona o uradnikih z dne 31. marca 
1931. predpisujem to-le •' 

navodilo 
za sprejemanje v službo honorarnih 
uslužbencev, odnosno nadničarjev za 
občasna dela pri ministrstvu za social
no politiko in narodno zdravje in temu 

podrejenih napravah.* 

. . . . , ; Člen 1. 

Občasna dela so lahko: 
a) strokovno-administrativna, strokovno-tehniška in 

strokovno-sanitetna; 
b) nestrokovna in . ročna. 

A> Sprejemanje na delo osebja za strokovno-administra-
tivne, strokovno-tehniške in strokovjno-sanitetne posle. 

Člen 2. 

Za opravljanje strokovno-administrativnih, strokov-
no-tehniških in strokovno-sanitetnih poslov, kakor: za 
sestavljanje zakonskih načrtov, uredb, pravilnikov, na
vodil; tehniških projektov, načrtov, črtežev, proračunov, 
za snemanja, merjenja, vrtanja, predhodna raziskovalna 
dela na terenu,' strokovne analize, oglede, socialno-me-
dicinska preiskovanja na terenu, strokovna proučevanja 

• in oddajanja strokovnih mnenj in ekspertiz, razne ra
čunske in upravne posle se smejo — če nedostaja stal
nega osebja, so se posli, ki jih stalno: osebje nikakor ne 
more pravočasno dovršiti, pomnožili — vzeti v službo 
strokovne osebe v svojstvu Honorarnih uslužbencev ali 
umskih nadničarjev.-

• ' • . - • - Č l e n 3 . '' 

Za honorarne uslužbence ali umske. nadničarje se 
smejo jemati v službo strokovne osebe iz prostih pokli
cev, privatne službe in upokojenci. Aktivni državni in 
samoupravni uslužbenci se smejo jemati na delo samo 
po.odobritvi starešine in v času zunaf uradnih ur. 

. *>Službene. novine. kraljevine Jueeslavüec z dne 
80, marca 1932./ St. 78/XXXI/206. . 

, Člen 4. 

Zaradi sprejema na delo honorarnih uslužbencev in 
umskih nadničarjev poda pristojni1 referent predlog, v 
katerem: ' '•" 

a) obrazloži nujnost potrebe, : da se izvrše določeni 
posli in kar je koristno za napravo in njeno poslovanje; 

1 b) izkaže, da nedostaja stalnega osebja; 
c) predlaga število honorarnega ali umskega nad-

ničarskega osebja; 
č) predlaga višino honorarja, odnosno nadnice; 
d) navede vsaj približno, koliko časa bo trajala za

poslitev; 
e) sestavi "približni proračun stroškov, ki jih je pri

čakovati, in 
f) označi partijo in pozicijo proračuna, iz katerih 

se smejo ti stroški poravnati glede na odredbe zakona 
o državnem računovodstvu. 

Take predloge odobruje za ministrstvo in njemu ne
posredno podrejene naprave minister, za ostale naprave 
pa krajevno pristojni ban. Minister, odnosno ban lahko 
preneseta to pravico na njima podrejene organe. 

Člen 5. 

Višina honorarja za honorarne uslužbence in nad
nice za umske nadničarje se mora gibati v mejah onih 
honorarnih nadnic, ki se navadno plačujejo za podobna 
dela v kraju urada, ki jih jemlje na delo. 

Člen 6. 

Honorarno osebje dobi lahko honorar v povprečnini 
za ves čas zaposlitve in vse izvršeno delo aH pa mesečno 
z. označbo, koliko časa približno bo trajal posel. 

Umski nadničarji se jemljejo na delo ža pogojeno4' 
nadnico, ki se jim računa samo za one dni, katere delajo. 

Člen 7. 

Ce se za mesečni honorar v službo sprejeti honori
rani uslužbenec ali umski nadničar iz kateregakoli raz
loga ne bi mogel zaposliti ves določeni čas, se mu služba 
odpove na 14 dni naprej. 

Člen 8. 

Za honorarne uslužbence in umske nadničarje se 
jemljejo na delo samo one osebe, ki dokažejo z diplomo,-
odnosno s šolskim izpričevalom in potrdili o svojem 
prejšnjem delovanju, da so zmožne opravljati dotični» 
posle. 

Zaposlitev omenjenih oseb po isti odločbi lahko traja 
samo do poteka tekočega proračunskega leta. Kò stopi 
novi proračun y veljavo, se odločba lahko obnovi. 

B. Sprejemanje na delo osebja i& nestrokovne in ročno 
posle. 

Člen 9. -
Za opravljanje nestrokovnih in ročnih poslov ве 

smejo jemati na delo nestrokovne osebe (kvalificirani in 
nekvalificirani delavci), za ustno pogojeno nadnico po 
krajevnih cenah v svojstvu navadnih nadničarjev. 

Šef naprave, ki:ga minister, odnosno ban pooblasti, 
sme osebe iz predhodnega odstavka jemati na delt^ edr, 
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rejati jim višino nadnice po členu 5. tega navodila in 
jih odpuščati brez posebne formalne odločbe, pri čemer 
se mora držati ostalih zakonskih ali običajnih predpisov. 
To svojo pravico prenese lahko še! na upravitelje del. 

Člen 10. 
V izjemnih primerih sme zaradi izvedbe nujnih in 

neodložnih del ali takih del, kjer so neobhodno po
trebni specialni delavci ali rokodelci, plačati upravitelj 
del posebno nadnico ali dati del posla v akord; toda v 
takem primeru mora z obrazložitvijo takoj zaprositi pri
stojnega starešino za odobritev. 

Člen 11. 
Upravitelj del je moralno in materialno odgovoren 

za umno ukoriščanje po členih 10. in 11. tega navodila 
na delo vzetih oseb kakor tudi za uspeh njih zaposlitve, 
in to po predpisih in odredbah dotičnih zakonov. 

Člen 12. 
Stroški za zaposlitev teh oseb obremenjajo kredite, 

določene izključno za opravljanje dotičnih del, ali pa 
partijo in pozicijo za osebne izdatke za te delavce in 
ta dela. 

Člen 13. 
To navodilo se ne nanaša na državne uslužbence, 

pogodbene uradnike in dnevničarje v resortu ministr
stva za socialno politiko in narodno zdravje. 

Člen 14. 
To navodilo stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

y »Službenih novinah«. 
V Beogradu, dne 23. marca 1932.; O. br. 5750. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 

Ivan Pucelj s. r. 

423. 

Popravek 
v uredbi o pooblastitvi za izvrševanje javnih 
geodetsko-geometerskih poslov in o pogojih 

za pridobitev te pooblastitve.* 

V tej uredbi je v čl. 38., odst. (»), 3. vrsti od spodaj 
popraviti tiskovno pomoto. Glasiti se mora pravimo: 
>.... čl. 39., toč. 1. in 2 . . .« (ne 3.). 

Iz pisarne ministrstva za finance v Beogradu, dne 
2. februarja 1932., št. 3083. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije«: z dne 
9. februarja 1932., it. 30/ХИ/90. — Uredbo gl. >Službeni 
list« št. 167/14 iz leta 1932. — (Ostale tri tiskovne po
mote »Službenih novin« so bile v slovenskem prevodu 
uredbe že nograsljeaa Op, № i 

Banove uredbe. 
424. 

"Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No. 152/1. 

Objava. 
Občina Gradišče, v srezu mariborskem, levi breg, 

bo pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25—, 
c) od 100 1 piva Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola Špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine.y Ljubljani, 

dne 1. junija 1932. 

II. No. 1179/1. 

Objava. 
Občina Košaki, v srezu mariborskem 1. br., bo po

birala od dneva razglasitve ' v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 70-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 27. maja 1932. 

II. No. 6268/1. 

Objava. 
Občina Moravci,, v srezu murskosoboškem, bo pobi

rala od dneva razglasitve v »Službenem. listu« v letu 
1932. občinsko trošarino: od 100 1 vina Din 75—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 1. junija 1932. 

II. No. 2786/2. 

Objava. 
Občina Moste, v srozu ljubljanskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listuc v.letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 175;—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 175—, 
c) od 100 1 piva Din 60-—, 

' č) od hI stopnje' alkohola špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din 10-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

" " . & £ 2 Д , д а ф 1ÖS2. 
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II. No. G470/2. 

Objava. 
Občina Nadole, v srezu šmarskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. ob
činsko trošarino: od 100 1 vina Din 50-—. 

Kralievska banska, uprava Dravske hanovinc v Ljubljani 
dne 25. maja 1932. 

II. No. 8669/1. 

Objava. 
Občina Paloviče, v srezu kamniškem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. ob
činsko trošarino: od 100 1 vina Din 100-— 

Kraljevska banska uprava Dravsko banoviire v Ljubljani, 
dne 25. maja 1932. 

II. No. 2637/1. 

Objava. 
Občina Senarska, v srezu mariborskem levi breg, bo 

pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50'—, 
, b) od 100 1 vinskem mošta Din 50-— 

c) od 100 1 piva Din 40-—, ' 
S) od hI stopnje alkohola špirita, 

ruma in konjaka Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 25. maja 1932. 

žganja, likerja, 

II. No. 2512/1. 

Objava. 
Občina Sv. Peter pri Mariboru, v srezu mariborskem 

levi breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službe
nem listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine-

a) od 100 1 vina Din 80-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25-— 
c) od 100 1 piva Din 80-—, 
č) od hI stopnje ' alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10-—, 
d) od steklenice brezalkoholnih pijač (umetnih) 

Din 1*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 25. maja 1932. 

II. No. 2982/1. 

Objava. 

i t,0 

II. No. 1713/1. 

Objava. 

Občina Trata, v srezu mariborskem levi breg, bo 
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. naslednje znižane občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani 

Občina Zg. Voličina, v srezu mariborskem 1. br., bo 
pobirala od dneva razglasitve v is Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100, 1, vina Din 75-—, 
b) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani. 
dne 1. junija 1932. 

425. 

Razne objave 
iz „Službenih novin". 

Številka 77 z dne 4. aprila 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

9. marca 1932., I. štev. 6450/O, je bil na predlog mini
stra za trgovino in industrijo za vestno službovanje od
likovan z zlato kolajno Z a j c F r a n i o д črkostavec 
Narodne tiskarne v Ljubljana 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 
8. februarja 1932., štev. 14.184, so bili upokojeni s pra
vico do pokojnine, ki jim pripada po zakonu: G r a f e n -
a u e r A n t o n , ravnatelj zemljiške knjige VII. položaj
ne skupine pri okrajnem sodišču v Laškem; višji pisar
niški oficiali VII. položajne skupine: M e h l e A n t o n , 
pri okrožnem sodišču v Novem mestu, L u z n a r M i h a e l 
p n okrajnem sodišču v Škof ji Loki, P e n M a r t i n , pri 
okramem sodišču v Rogatcu, R u p n i k V a l e n t i n , pri 
deželnem sodišču v Ljubljani, H r i b o v š e k J a n e z , pri 
okrajnem sodišču v Radovljici, Š k e r l j a v a j J o s i p , pri 
deželnem sodišču v Ljubljani. 

Z odlokom ministra pravde z dne 12. marca 1932. 
so napredovali: v VIII. položajno skupino Ž a r g i J a 
k o b , pisarniški oficial IX. položajne skupine pri okraj
nem sodišču v Kostanjevici; v IX. položajno skupino 
kanclisti X. položajne skupine: B o k a l i č F r a n c , pri 
okrajnem sodišču' v Kamniku, C ego v n ik F i l i p pri 
okrajnem sodišču v Prevaljah, P i n t a r J o s i p ' pri 
okrajnem sodišču v Ptuju, Ž a g a r J a n e z , pri okraj
nem sodišču v Murski Soboti, Holz A n t o n , pri okraj
nem sodišču pri Sv. Lenartu, F e r j a n č i č F r a n c , pri 
okrajnem sodišču v Prevaljah, H e b a r J o s i p , pri 
okroznein sodišču v Novem mestu in izvršilni uradnik 
X položajne skupine K u š a r M i r o s l a v , pri okrajnem 
sodišču v Ptuju. 

Z odlokom ministra za promet z dne 15. marca 193*. 
so^napredovali: za poštno-hranilnične uradnike VIII. po-
lozajne^skupine pri podružnici poštne hranilnice v Ljub
ljani: Ton I v a n , poštno-hranilnični uradnik iste po
družnice IX. položajne skupine; za računovodjo v IX po
ložajni skupini pa Š t u r m M a r i j a , V r h o v e c P a v e l , 
P e g a n S o n j a in G r a č n a r M a t i l d a , računovodje 
iste podružnice v X. položajni skupini. 

Številka 77 A z dne 4. aprila 1932. 
A п

2 . , и к Д 2 „ 0 т Vegovega Veličanstva kralja z đne 
4. aprila 1932. je bila sprejeta ostavka, ki-sojo podali: 

^JSâÈÊdafcfflaUtfBÉfiBi iSSte 2 i y k o y : ć R. P e t e r , 
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minister za zunanje posle dr. M a r i n k o v i ć Voj i s lav , 
minister za trgovino in industrijo dr. K r a m e r A l b e r t , 
minister za socialno politiko in narodno zdravje P u c e l j 
I v a n , minister za notranje posle dr. S r š k i ć M i l a n , 
minister za pros veto dr. Koj ić S. D r a g o t i n , mini
ster pravde M a k s i m o v i ć B o ž i d a r , minister za šume 
in rudnike dr. Š i b e n i k S t a n k o , minister za promet 
R a d i v o j e v i ć L a z a r , minister za poljedelstvo D e m e -
t r o v i ć J u r a j , minister za gradbe P r e k a N i k o l a , 
minister za vojsko in mornarico armijski general S to-
j a n o v i ć Ž. D r a g o m i r , minister za finance dr. D j o r -
d j e v i ć M i l o r a d in minister za telesno vzgojo dr. Kra
l j e v i ć D r a g a n . 

Z istim ukazom so bili postavljeni: za predsednika 
ministrskega sveta in ministra za zunanje posle dr. Ma
r i n k o v i ć V o j i s l a v , za ministra za trgovino in indu
strijo dr. K r a m e r A l b e r t , za ministra za socialno 
politiko in narodno zdravje P u c e l j I v a n , za ministra 
za notranje posle dr. S r š k i ć M i l a n , za ministra za 
prosveto dr. Koj ić S. D r a g o t i n , za ministra pravde 
M a k s i m o v i ć B o ž i d a r , za ministra za šume in rud
nike dr. Š i b e n i k S t a n k o , za ministra za promet 
R a d i v o j e v i ć L a z a r , za ministra za poljedelstvo D e -
m e t r o v i ć J u r a j , za ministra za gradbe P r e k a Ni
k o l a , za ministra za vojsko in mornarico armijski 
general S t o j a n o v i ć Z. D r a g o m i r , za ministra za 
finance dr. D j o r d j e v i ć M i l o r a d in za ministra za 
telesno vzgojo dr. K r a l j e v i ć D r a g a n . 

Z odlokom ministra za finance z dne 21. marca 1932., 
štev. 13041, je bil upokojen D o b n i k B o g o m i r , cari
nik VIII. položajne skupine carinarnice v Ljubljani. 

Z odlokom ministra za finance z dne 21. marca 1932., 
štev. 13042, je bil upokojen V a f p e t i F r a n j o , glavni 
carinski skladiščnik carinarnice v Mariboru. 

Številka 78 z dne 5. aprila 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

' 29 januarja 1932. so napredovali: v V. položajno sku
pino L u k m a n I v a n , učitelj v Mariboru, B a r l e Kon
r a d , upravitelj osnovne šole v Metliki, R a p e A n d r e j a , 
učiteljica v službi pri prosvetnem oddelku kraljevske 
banske uprave v Ljubljani, Kova.čič T e r e z i j a , uči
teljica v Goračah, srez kranjski, S l a p a r J a k o b , upra
vitelj osnovne šole v Primskovem, Z o r e Rudol f , 
upravitelj osnovne šole v Predoslu, P l a v š a k R o b e r t , 
učitelj v Trbovljah, G r a d J a n k o , učitelj osnovne šole 
v Mostah, M e r c i n a F r a n c , učitelj v Grahovem, Cvet
k o F r a n j o , upravitelj osnovne šole v Krčevini, srez 
Maribor, levi breg, P e r g e r M a t i j a , učitelj pri Sv.Ju-

• riju v Slov. goricah, K o ž u h M i r k o , učitelj v Mariboru, 
K a r n i č n i k H e n r i k , učitelj v Mariboru, Z u p a n č i č 
F r a n c upravitelj osnovne šole v Gerlincih, srez mur-
skosoboški, B e z a i j F r a n j a , upraviteljica osnovne šole v 
šmihelu pri Žužemberku, V i d m a i A n t o n , učitelj osnov
ne šole v Čatežu, S t r e s F e l i k s , učitelj v Prevaljan, 
K a j n i h V a l e n t i n , učitelj v Ptuju, K a v k l e r Va
l e n t i n a , učiteljica v Ptuju, K o c m u r , Rudolf, upra
vitelj osnovne šole pri Sv. Urbanu,, srez ptujski, 
P r a j n d l J a k o b , upravitelj osnovne šole v Veliki 
Nedelji, srez ptujski, R o z i n a Adolf, upravitelj osnov
ne šole v Ormožu, Ž o l n i r I v a n , upravitelj osuovne 
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šole v Ptuju, D u l e r E m i l i j a , učiteljica v Slovenj-
gradcu, Š u m e r H i n k o , učitelj v Šmarju pri Jelšah, 
G a b e r c A n t o n , upravitelj osnovne šole v Ižakovcih, 
srez dolnjelendavski, V r e č a r R a j k o , učitelj v Žalcu, 
Š m i d A l b i n , učitelj v Dobrni, K l e m e n č i č I v a n , 
upravitelj osnovne šole v Galiciji, G l i n š e k I v a n , , 
upravitelj osnovne šole v Rogaški Slatini, K l e m e n č i č 
K a r o l i i i a , upraviteljica osnovne šole v Novem mestu 
in K o b a l e K a r o l , upravitelj osnovne šole v Pod
četrtku,' dosedaj vsi uradniki VI. položajne skupine. 

Z odlokom ministra za socialno politiko in narodno 
zdravje z dne 8. septembra 1931., O. štev. 13860/31, je 
bil postavljen dr. L u n a č e k P a v e l , sekundarni zdrav-
nik-uradniški pripravnik državne bolnice za ženske 
bolezni v Ljubljani, pri isti bolnici, za sekundarnega 
zdravnika VIII. položajne skupine s plačo Din 730— in 
s položajno, doklado Din 400— mesečno. 

Številka 80 z dne 7. aprila 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

29. marca 1932. so bili upokojeni: Cigoj A n t o n , carin
ski inspektor VI. položajne skupine in G 1 a v i Č i Č 
F r a n j o , višji carinski kontrolor VI. položajne sku
pine pri carinarnici v Ljubljani ter E r ž e n F r a n j o , 
carinski kontrolor VII. položajne skupine pri centralni 
carinski blagajni v Ljubljani, nadalje P e t e r n e l An
d r e j in D a b i n o v i ć L j u b a , višja carinska kontro-
larja VI. položajne skupine carinarnice v Mariboru. 

Z odlokom ministra za šume in rudnike z dne 
23. marca 1932. je bil premeščen po potrebi službe „ 
K u l i e r D r a g o t i n , dosedaj knjigovodja VIII. položaj
ne skupine pri direkciji državnega rudnika v Zabu-
kovcih, kot knjigovodja iste skupine k direkciji držav
nega rudnika v Ljubiji. 

Številka 81 z dne 8. aprila Ì932. 
Z odlokom ministra za promet z dne 4. januarja 

1932., G. d. štev. 105.330/31, je bil premeščen po potrebi 
službe L e s k o v a r K a r o l , pomožni prometnik X. polo
žajne skupine postaje Trebnje, za šefa postaje Jovanovac 
in R e b e c Ž i v k o , pomožni prometnik X. položajne 
skupine postaje Trebnje^ za šefa postaje Mirovče; Hlad
n i k P a v l e , pomožni prometnik X. položajne skupine 
postaje Savski Marof, za šefa postaje Vojka, vsi iz ob
močja direkcije državnih železnic v Ljubljani. 

Z odlokom ministra za promet z dne 19. februarja 
1932., G. d. št. 12.383/32, je bil premeščen po potrebi 
službe G a b e r J a n e z , oficial IX. položajne 'skupine 
občega oddelka direkcije državnih železnic v Ljubljani, 
v gradbeni oddelek iste direkcije. 

Številka 82 z dne 9. aprila 1932. 
Z odlokom ministra za promet z dne 7. marca 1932., 

G. d. Pov. štev., 423/32, je bil odpuščen iz službe pri di
rekciji državnih železnic v Ljubljani P l e š . A.: J o ž e f , 
pomožni oficial X. položajne skupine. 

Številka 83 z dne 11. aprila 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja ž dne 

29. marca 1932., O. štev. 6202, je bil postavljen za asi
stenta v bolnici za ženske bolezni v Ljubljani v VII. .po
ložajni skupini s plačo Din 910— in s položajno doklado 
Din 600— mesečno dr. Š a v n i k L e o , asistent obče. 
državne bolnice v Ljubljani. 

Izdaja kraljeveta banska uprava DtaveSe Banovfae; n N predstavnik ^urednik: ^ * * < « Т ™ ^ -
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1/426. 
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I/ 

s/ 

N 

'•'•";• :"'. ..,' V S E B I N A 
Izpremembe in dopolnile v taksnem in pristoibinskem 

';,,'pravilniku. - •'.',.-
427. Obrazec za pravila združb^, trgovcev (obrtnikov). 

Uredbe o^èdiije vlade. 

..'.' . ' . . V . ' ; " / . " ' ' . 4 2 ^ . '.''•••:. Л -

•'-•'; Nàtisriovi člena 8. zakona o ižpremenibah 'in dopol-
riitVah V'zakonih o täkaahr:in pristojbinah in člena 26. 
zakona 0 državni trošarini; taksah'in 'pristojbinah pred
pisujem te-le • :; ;•• ' . ' j : ' 

v taksnem in pristoibinskem pravil
niku,* =.:•: 

ki se glase; 
• ^ • • u - i . \ ^ - ,-• • • . - • ' C l é , n - i . ' . • '•'•••" = " ' • • • • ' 

. " : " гу .'• členu i., točki ! 11., takšnega in pristojbinskega 
pravilnika je črtati besedeV »finančne uprave in«. 

V točkah 20. in 22. .tega člena je črtati besede: »ali 
o»d finančne uprave«. ., , , . . . • , . . , 
'.':; V' točki 33. je -namesto: ^davčnega urada« postaviti: 
i&davčne. 'uprave'«!'' '_ ,' !'.'':'.. ' ' , : : 

•'••'•'-V točki 36. je' Črtati ;besede; »pristojni finančni 
upravi alk. 

•бГвЦ! 2.. 

:_, V .členu 5., točki 1. .taksnega-in pristojbinskega pra-
vilnikV je i^mesto:. >finftoöii|< postavati: ; »davčne«. 
:,,; Vitočkj^ 3.:;tega;člena je.^a:, »4 Din«; dodati,: »preko 
760 dò 1010 Din po 6. Din<, jnamesto: >q& 1010c postaj 
yiti: »a. preko 101,0 Dincr? 1,; - - .; "•• > / " 

. . , * ' " "' ' ' ' ? • ' . ' • • ' • " ; • • ' • ' , , , . ; . , 

. ' . . . , ' Cleu-б. ' ,• .•:' 
- ' • 4 • : • . • . ; • > • • • , , . . • ! „ • . • . ; ; ; . . ' - Ï Ï : . - . • ! ' • • • : . . • . : : 

.,,. i V,.členu 7. jerpiistavitinajkoiicu točke 1..nov stavek* 
ki se glasi;: »Prednje odredbe ne veljajo za pogodbe o 
najemu stanovanj in,lokalov*«••:;• 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
23, aprila 1932.,: št. 9№<I/293. jr- Taksni in pristojbinski 
pjayilmk. gl. »Uradni, Upt« št, 376/116. i a L 1 9 2 3 . : 
.; ,** Za ; ta odstavek gl; tudi >DraiÌni,list« gts 69/16 

428. Razglas o oprostitvi ljudskega dela in odkupnine za ne
državne ceste. 

429. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin ? 
letu 1932. 

V Členu 11. 
Člen 4. 

točki 2. je namesto: 7 

Z i 

., Luun.1 i,, je uauicaiu; »generalne direk
cije posrednih davkov« postaviti: »davčnega oddelka 
ministrstva za ' finance«. 

Člen 5. 

V členu 13., točki 8. je namesto: »generalno direk* 
cijo posrednih davkov« postaviti: »davčni oddelek mini
strstva za finance«. 

Člen 6. 

V členu 14. se točka 3. izpreminja in se glasi: 
»3. Minister za finance odreja z odločbo, kateri 

taksni papirji naj se dajo v promet. Ta odločba se mora 
objaviti po odredbah točke /\, tega člena.« 

Točki 4. in 5. tega člena se ukinjata, točka 6. po
stane točka 4., točka 7. pa postane točka & 

Člen 7/ 

V členu 16., točki 1. je namesto besed: »finančnih 
upravah« postaviti: »davčnih upravah«, pred besedo; У 
»direkcijah« pa postaviti: »finančnih«. 

Točka 2. tega člena se izpreminja in se glasi: 
»2. V krajih, kjer je davčna uprava ali monopolno 

založišče, se zalagajo male prodajalne s taksnimi vred- / 
notnicami neposredno pri teh, v ostalih krajih pa po V 
davčnih upravah.« 

'. Člen 8.' 

V členu 18., točki 1. je namesto: »generalna direk
cija posrednih davkov« postaviti: »davčni oddelek mini
strstva za finance«. • 

Člen 9. 
• V členu 20., točki 1. je namesto: »generalne direk
cije posrednih davkov« postaviti: »davčnega oddelka 
ministrstva za finance«. 

'" . . č len 10.-
V členu 23. je namesto besed: »generalni direkciji 

posrednih davkov« postaviti: »davčnemu oddelku mini-
sttatva za finance-c. 

/ 

v 7 



- v 45. kos. 

Člen 11. 

V členu 24. je namesto besed: - generalne direkcije 
posrednih davkov: postavili: ;.davčnega oddelka mini
strstva za finance«. 

Člen 12. 

.. -*V členu 25. se točka 1. izpreminja in se glasi: 
f '%!:• Če'se na listine, izdane v privatnem prometu, ki 

so zavezane plačilu takse v kolkih ali uporabi taksnega 
papirja, ne prilepi takoj pri nastanku listine nobena.ali 
se ne prilepi popolna taksa ali se predpisno ne prilepi 
irl,ne uniči ali se v 15 dneh od dne, ko se je listina 
sestavila, ta ne prijavi ali se ne uporabi predpisani 
taksni papir, pa pridejo take listine kakorkoli pred obla-
stvp^ se pobere poleg doplačila redne takse še kazen
ska taksa v znesku trikratne neplačane, nezadostno ali 
ne predpisno položene takse. Če se prijavijo take listine 
v 15 dneh od nastanka, pa se taksa .ne plača v tem roku, 
se pobere poleg redne takse tudi kazenska taksa v' 
enkratnem znesku.« 

Na koncu točke 2. tega člena je dodati nov stavek, 
•ki se glasi: ïZa potrdila ali priznanice o prejemu najem
nine je obsoditi izdajatelja listine.•? 

Člen 13. 

,' Člen 26. se izpreminja in se glasi: 
X-1. Če se začne izvrševati obrt, poklic ali vobče 

posel, za katerega je bilo treba plačati predhodno takso 
po zakonu o taksah, pa se taksa ne plača v zakonskem 

•. roku, se kaznujejo lastnik ali odgovorni.predstavniki po 
^ | členu 52. zakona o taksah. 

2. Osebe, ki plačujejo po zakonu o taksah takso 
občasno vnaprej (tedensko, mesečno, polletno itd.) se 
kaznujejo, če ne plačajo občasne takse v določenem 
roku, po odredbah člena 52. zakona o taksah. Odredbe 
iz tega odstavka se smejo uporabiti samo na dejanja, 

'£ ki so storjena po dnevu 1,. aprila 1932. 
• 3. Kazen iz predhodna točke ne izključuje kazno

vanja odgovornega uradnika po točki 6. člena 56. zakona 
o taksah, če ne pobere občasne takse v določenem roku. 

4. Od občasnih taks, ki se plačujejo vnaprej za^ do
ločen čas, se ne sme nič povrniti tfsebi, ki jih je plačala, 
neglede na to, ali hoče izvrševati ali je izvrševala obrt 
ali uporabljala pravico v krajšem času.« 

V 
Člen 14. 

. i . . . 

V členu .27., točki 1. je namesto: ^finančni« posta
viti: : davčni«, na koncu tega člena pa se dodaja nova 
točka, ki se glasi: • 

»3. Zbornice in gospodarske združbe, ki izdajajo po 
odredbah zakona o obrtih izpričevala, potrdila itd., se 
kaznujejo, če ne'poberejo takse po zakonu o taksah, po 
odredbah člena 53. zakona o taksah.« 

Člen 15. 

2. je namesto: »finančni« posta-

Člen 16. 

V členu 29.,•,točki 2. je,;.črtati Resede:, >in\sicer če 
je v kolkih...« do kôncà te točke,'ikrriesto'tega *pa pri
staviti: »po pristojni finančni direkciji«. 

V točki 6. tega člena je namesto: »generalni direk
ciji posrednih davko vzpostaviti: »finančni direkcijijOd-
nosno davčjhemu oddelku minltrsïva za finance«. ^ * 

v 

;V čle'nu 28., točki 
viti: '»davčni«. 

V točki 5. je za: »99. c« postaviti: »in 99.6«. • 
V točki 6. tega člena je za besedami: »pregled in 

odobritev« črtati vse do konca, namesto tega po posta
viti: »davčnemu oddelku ministrstva za finance, odnosno 
finančni direkciji in so polnoveljavne žele takrat, kadar 
in Če jih odobri ta oddelek«. 

..JU. /%en iz^ß 

na koncu nov odsta» 

V členu 31.,. točki ^ je namesto- »generalni dir.ek-
ciji posrednih daVkòv 1шпШгз&а;%а'Ниацсе.< èosHvM: 
»finančnih direkcijah za kazniva dejanja, po katerih so 
te pristojne za reševanje pritožb«, na koncu pa je dodati 
nov stavek, ki se glasi: »Za kazniva dejanja, z#. ка1$ф 
so pristojna dblastva iz točke^l. člena 66. zakgmj^g 
taksah, se vodTta knjigTpfi^davČhem" oddelku ministr
stva za'finance.« ,n.. 

' V točki 3/ tega Člena ''je^n'améstó: '»generalni direk
ciji posrednih davkov« postaviti: »davčnemu oddelku 
ministrstva za : finance, odnosno pristojni finančni dl-
rekciji«T • - " .,..,..,...,...,•...*-.. — ••• 

£len 18. 

V členu 38., tòckife. je'dodati' 
vek, ki se glasi: ; 

»č) za reklame v bioskopih, ki se projicirajo na 
platno (diapozitivi), se plačuje desetina te takse po 
velikosti projekcije, Reklame, ki se. prpjicirqjVs.pooìocjo 
filma, za katerega, je . plačana taksa iz tan post., 89. b. 
taksne larjfe, niso zavezane tudi taksi ; pp. tar. poet,., 8.< 

V iočki 19. tega člena se črtajo besede: »in sicen.y 
Bosni in Hercegovini, Dalmaciji, Hrvatski in Slavoniji 
in Slovenjii-cff >m>ïiï pii^tojn^iii^ančpijdejfgajiii; v 
Banatu, "Bački in Baranji oblastni finančni direkciji; v 
Srbiji in; Crnivgbri'îge^ewllni :dlrekfciji ipoâtfèdnihïldatf-
kov«; namesto tega je garavit i : »pristojni finančni 
direkciji«. • ..,„•,;; . ... 

V točki 27. tega člena,: kjerkoli stoji: »finančna 
uprava — davčni urad«, je postaviti: »davčna .uprava«. ч 

! ; ••• ; ' . • ' . ' i : U • . . • •, ; . • . ' • ' • • " > " ' S J 

, ' ; . . . , . . . . . • ' • • , . . ; . : . . . - • ' . • - • • ' i ! . . : . - > i • - л : \ ' Л \ ' • : • • : 

... , ;. •- ... . Člen 1 9 . • . ' •••".;•. : '/ 

V členu 39., točiti 1.. je črtati: »6lépa'544I.rj, 55. ali 
na Člen 245. zakona o civilnih' ùradhikihV.iri QBtft̂ h \ j 
državnih uslužbencih«; namesto tega je gòstay'iti: »zako
na o uradnikih'«.' " '" ' ' '" ' . ; | i ' , . .^. .^ \, 

Člen 20t* 

V čienu' 40. se točka 6. CTtâ  točka 6. pa'postane • 
točka 5. in- tâko dalje, da postane' točka 17: tctèkà 18: ' : ! ! '"' \ 

•V točki g'.'tegd'člena'jelšrtati^besedei^ali'prištojni j 
finančni upravi«. ' '•'• " '• -." •' ;'' ' •• n

r
, J " ' " ' '" v'. 

V točki 14. je črtati besede: !»f. J; Џ 1% nominalne 
vrednosti«. 

Kjerkoli stoji v tem členu: »generalni direkciji po
srednih davkov«; »generalne 'direkcije posrednih dav
kov« in »generalna direkcija posrednih davkov*; Je ptf-
staviti: »finančni direkciji«, »finančne direkcije«, »financ« 
na direkcija«. , ....;...:,...,• ..,•;•,,.. [lV .-,!,{>. >••'•.-

: * Prvi- odstavek tega člena' popravlja-V točki 20., 
(prav: točki 2.) čtentt40i'pravilnika zgolj tiekovnd1 pötriöto, 
кГ]& v njegovem. Wdvènskenì bejsedilu-mi^Točki 9,^Ј-*; 
sta ШЈ^ш&ШШ&аШ.ШааОк^Јак »S» ' t f-*' r r " 
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Člen 21. 
V členu 41., točki 2. je namesto besed: »davčnem 

oddelku, davčnem uradu ali finančni upravi«, postaviti: 
>davčni upravi«, v točki 7. pa za besedama: »za čase 
postaviti: >, določen«. 

V točkah 12. in 13. je namesto besed: »generalni 
direkciji«, odnosno »generalne direkcije posrednih dav
kov« postaviti: »davčnemu oddelku«, odnosno »davčnega 
oddelka ministrstva za finance«. 

• Člen 22. 
. ч V členu 42., točki 11. je črtati stavek: »Istotako so 

z a v e z a n e . . ^ pa vse do konca te točke. 
V točki 26. tega člena je namesto besed v oklepaju: 

»šef finančne uprave ali beograjskega davčnega oddelka 
ali šef'davčnega urada« postaviti: »šef davčne uprave«. 

V točki 32. tega člena je namesto: »generalna direk
cija posrednih davkov« postaviti: »davčni oddelek mini
strstva za finance«. 

V točki 34. tega člena je namesto: »generalno direk
cijo 'posrednih davkov« postaviti: »pristojno finančno 
direkcijo«. 

V točki 35. je namesto: »Generalna direkcija posred
nih davkov« postaviti: »Finančna direkcija«. 

Točka 36. tega člena sé črta. 
V točki 54. tega člena je namesto besed: »v znesku 

trikratne redne takse« postaviti: »in sicer: če se pogodba 
ne prijavi, v trikratnem znesku redne takse, če se pa 
prijavi, toda taksa ne plača v roku, se kaznuje z enkrat
nim" Zneskom redne takse«. 

'.' V točki 71. tega člena je namesto: »oblastev« posta
viti:' »direkcij«, namesto: »generalna direkcija posrednih 
davkov« postaviti: »davčni oddelek ministrstva za finan
ce«1, na koncu pa dodati nov stavek, ki se glasi': »Če so 
imovine v okolišu več davčnih uprav iste direkcije, daje 
to/ dovolitev pristojna finančna direkcija.« 

Točka 72. tega člena se črta. 
V točki 76. tega člena je namesto »davka« postaviti: 

>takse«. 
V točki 77. tega člena je namesto: »generalno direk

cijo posrednih davkov« postaviti: »pristojno finančno 
direkcijo«. 

.Točko 78. tega člena je črtati. 
,'. V točki 93. tega člena je namesto: »generalni direk
ciji posrednih davkov« postaviti: »finančni direkciji«. 

,V točki 94.'tega člena je namesto: »generalno direk
cijo, posrednih davkov« postaviti: »finančno direkcijo«. 

'Točka 95. tega člena se Črta. 
V točki 105. tega člena je za besedo: »uradih« po

staviti piko, vse ostalo do konca pa črtati. 
" ; Y. točki' 114. tèga člena je namesto: »Beograjski 

davčni oddelek, davčni uradi ali finančne uprave,« po
staviti: »Davčne uprave«. 

V točki 116. tega člena je namesto: »Razpored obre
menitev« postaviti: »Likvidacijsko knjigo«, namesto: 
»Razporedu« postaviti: »Likvidacijski knjigi«. 

Točka 117. tega člena se črta. 
' Točka 121. tega člena se izpreminja in se glasi: 

»121. Revizijo (cenzuro) izvršene odmere opravlja 
'davčni oddelek ministrstva za finance.« 

člen 23. 
: 'YV &eriun43. Je "dodati nov odstavek, Si se glasi: 

na listino in uničuje s tem, da se napiše začetek bese
dila listine čez kolek.« 

Člen 24. 
V členu 44., točki 1. je namesto: »2%« posta

viti »1%«. 
V točki 3. je za besedami: »privatnim osebam,« pri

staviti: »izvzemši najeme stanovanj in lokalov«. 
Na koncu je dodati nov odstavek, ki se glasi: 
>:8. Za pogodbe o najemu stanovanj in lokalov se 

morajo uporabljati monopolizirani obrazci.« 

Člen 25. 
V členu 49. je namesto: »generalni direkciji držav

nih dolgov« postaviti: »oddelku za državne dolgove iu 
državni kredit«. % 

Člen 26. 

V členu 50. se izpreminja točka 5. in se glasi: 
»5. Za neposredne nakupe po trgovinah brez pred

hodne pogodbe na račun države, oblasti, okrožij, srezov, 
občin in ustanov pod nadzorstvom ali v upravi državnih 
oblastev, za katere se ne plačuje taksa iz tar. post. 24. 
taksne tarife, se smatrajo običajni nakupi stvari aH 
materiala v trgovini, ki s tem trguje, brez predhodnega 
pogajanja in dogovarjanja s prodajalcem, če znaša cena/ 
do Din 2.000-— (n. pr. če kupi državna naprava v 
trgovini kako potrebno stvar in pošlje uradnike, dolo
čene za nabavo, da se pogode in da kupijo to stvar pri 
najugodnejšem ponudniku). 

Ne smatrajo se za neposredne nakupe primeri, ko 
kupujejo dotične ustanove med letom večkrat isto4 blago 
pri isti tvrdki po pogojih, ki so bili prej določeni. Tako 
n. pr. če ima bolnica v kaki trgovini cene, ki ji ugajajo, 
pa kupuje vse leto po večkrat po teh cenah sol, sladkor, 
kavo, mast itd., se to ne more smatrati za neposredne 
nakupe, oproščene te takse, tudi če bi vsak tak nakup 
zase znašal manj nego 2000 dinarjev. 

Drugače pa nabave do 2000 dinarjev, neglede na 
.to, ali so izvršene po predhodni pogodbi ali drugače 
niso zavezane taksi iz tar. post. 24. taksne tarife, nimajo 
značaja nadaljevanega nabavljanja.« 

V točki 9. tega člena je črtati stavek: »Samo it 
sklepajo*...«, p a vse do konca te točke. 

"V točki 11. tega člena je črtati besede: »in takso i? 
pripombe 2. k tar. post. 257.« in »100 dinarjev«, na 
koncu pa za besedo: »taksi« postaviti piko. 

Člen 27. 
V členu 52. se točka 1. izpreminja in se glasi: 
>1. Vsa državna in samoupravna oblastva in imovin

ske občine morajo ob razpisovanju'ali objavljanju oferfal-
mh licitacij označiti, da se mora prilepiti ha ponudbo 
taksa, določena v tar. post. 25. taksne tarife, ker se 
vložena ponudba drugače ne bo upoštevala.« 

Člen 28. 
V Členu 54., točki 3. je namesto besed: »izdajatelj 

in prejemnik se kaznujeta solidarno« postaviti: »odgo
vorna oseba se kaznuje«. 

Za točko 9. tega člena je pristaviti točko 10., k! 
se glasi: •- . . 

'* Izvirno besedilo se glasi: »Samo u slučaju da 
A-ÄÄ-jft..,_,.« {namesto.: . . „ d a n a š a . . . ) . Op. ur, 
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»10. Taksa za priznanico in njen indosament se 
prileplja na priznanico, ko se izda, odnosno indosira.« 

Točka 10. tega člena postane točka 11. 
Kjerkoli stoji v tem členu: »500.000«, j« postaviti: 

>1,500.000—«. 
Člen 29. 

V členu 55. je na koncu točke 1. dodati nova od
stavka, ki se glasita: . . 

»Za potrdila ali priznanice o prejeti najemnim za 
stanovanja in lokale se plačuje: na vsote do Din o00-
1 Din: preko 500— do 1000— 2 Din; preko 1000 - do 
2 0 0 0 - S Din; preko 2000 do 3 0 0 0 - 10 Din; preko 
Din 3000— pa na vsakih Din 100— še Dm 0-2o. | 

Ce se polaga najemnina po pošti ali po čeku kakega 
denarnega zavoda, mora poslati prejemnik n ^ m m n e 
najemniku potrdilo ali priznanico o prejeti najemnini, 
ker potrdilo pošte, odnosno denarnega zavoda m doka/ 
o tem slede na zakon o taksah.«: 

V točki 6. je za besedami »v privatnem prometu« do
dati: »izvzemši potrdila ali priznanice o prejemu najem
nine za stanovanje in; lokale«. „„*;„,, 

V točki 7. je za besedami: »na predpisani načina 
postaviti: »ali ne uporabi monopoliziranega papirja,«. 

Člen 30.* 
' V členu 56 je v točki 1. namesto pike na koncu po
staviti vejico in dodati: nastavne liste in temu pod.« 

Člen 31.** 
V točki I-, tega člena na koncu je namesto besed: 

'.>fmanoni upravi ali pristojnemu davčnemu uradu« posta
viti: »davčni upravi«. 

Člen 32. ; 
• V členu .68., točki 1. je namesto: »Srbov, Hrvatov in 

Slovencev« postaviti: »Jugoslavije«. 
•' Člen 33. 

V členu 72., točki 2. je namesto besed: »po točki 4.« 
postaviti: »iz odstavka pod č)«.. . , „ . , . «a nU 

Ka. koncu tega člena je dodati.novi točki, ki se gla-
8 l t a : « 9 . Pri odhodu iz naše države ne plačujejo inozemci 
nobene takse za vidiranje potnega Usta. • 

' 10 Inozemci in nali podaniki,.ki dajo podaljšati vrni 
rok v državi, plačujejo takso iz pripombe 1. k tar. poe . oo. 
Taksa se' plačuje v kolkih in se prileplja na potni list.< 

Člen 34. . . . . '. 
V členu 90. se izpreminja točka 1. in se glasi: 
»1. Taksa iz točke Г. tar. post. 81. taksne tarife se 

plačuje v kolkih in se prileplja na zapisnik o dražbi, taksa 
iz točk. 2. in 3. omenjene kr i lne postavke pa v.gotovini. 

Ta taksa se polaga v Beogradu pri upravi državnih. 
monopolov, v ostalih krajih pa pri pristojni davčni 
upravi.« , 

V točki 4. tega člena je za besedama: »ne pobere 
popolnoma« .pristaviti: »na način, kakor je to navedeno 

* Prvi del (»kao i na obračune« namesto »kao i 
obračuni«) je za slovensko besedilo brez pomena, ker to 
že navaja:'»nadalje na obračune«. — Op. ur. 

** Prvi'odstavek tega člena popravlja zgolj tiskovno 
pomoto v izvirniku, ki i© y slovenskem besedüu nL -
Op. Ur. - . . . ' . : ' 

л 45. kos. 

v točki 1. tega člena«, besede: »in je ne prilepi na zapis
nik o dražbi« je črtati. ' • • . , - . • ' ; ' 

V točki 5. tega člena je namesto: »ne prilepi nanj« 
postaviti: »ne .plača po točki 1. tega člena«. _ 

V točki 6. tega člena je črtati besede: »m че prileplja 
na zapisnik o dražbi« in: »in 14«. . . 

.V točki 7. tega člena je črtati besede: »in je ne pri
lepijo na zapisnik o dražbi«. . 

V točki 8.* te^a člena je črtati besede: »in jo prilepiti 
na zapisnik o dražbi, tega pa s prilepljeno in uničeno 
takso«, namesto njih pa pestavi«: »po gredpisih točke 1. 
tega člena na zapisnik o dražbi«. 

V tečki 10. tega člena je namesto: »Finančna uprava, 
davčni urad ali beograjski davčni oddelek« postaviti: 
»Davčna uprava«. ** - ' ' • ' . ' ' 

V točki 12. tega člena je namesto: «ali da ni na njem 
zadostne takse« . postaviti: »ali da zanj ni plačana za
dostna taksa'«. : : 

' Člen 35. 
V členu 91., točki 1. je črtati besede: »postopa po 

predpisu priprmbe 2. k tar. post. 194. taksne tarife, t. j.«, 
za besedo: »tožite!j« pa besedo: »se«. 

Člen 36. 

Člen 93. se izpreminja in se glasi: 
»1. Taksa iz tar. post. 84.. taksne tarife v zakonu, c 

taksah se plačuje v kolkih po obsodbi in ee. prileplja 
in uničuje na sodbi. . . . 

2. Za preiskave, ki so povzročene s prodajo.' živ.ine, 
brez potrdila, se plačuje taksa iz tar. post.'.85. taksne 
tarife v zakonu o taksah. Taksa se plačuje vnaprej, in. to 
samo za obsodbo in se prileplja na sodbo. ,,-,.... v 

3 Taksa iz tar. pest. 85. taksne tarife nima zveze.s. 
taksnimi kaznivimi dejanji iz tar.. post. 110. takšne tarife., 
ker se plačuje pri upravnem o,blastvu za kazniva .dejanja., 
ki so prestopki.« , . . . 

. • . :Clen 37. . •• . 

Člen 97. se izpreminja m se glasi: 
»1. Taksa iz tat. post. 89. taksne tarile v zakonu o 

taksah se plačuje v kolkih ter se prileplja in uničuje na 
upravičili!, dovolilu, odob.ri.lu,: odloku itd,. ,-.,.' 

2. V vsakem upravičilu,. dovolilu, odpbrilu, .odloku 
itd za katero se plačuje proporcionalna (sorazmerna) 
taksa, se mora točno označiti, iz katere točke te.tarifne 
postavke je taksa plačana in v katerem znesku, ter .se 
morajo točno navesti vsi podatki, ki služijo.,kot, osnova 
za pobiranje takse (število stop, žag, kamenov,•konjskih 
sil, koles itd.). . 

3. Takso iz te,tarifne postavke pobira ono oblastvo, 
ki je pristojno, da izdaja upravičila, dovolila, odobrila-itd. 

4. Občinska, gradbena in upravna oblastya in orgam 
finančne kontrole morajo skrbeti za to,, da se brez pred
hodne odobritve pristojnega oblasiva ne postavi nobena 
zgradba na vodi ali neposredno poleg.struge vo^otočev. 
Će opazijo, da je kdo brez predhodne odobritve .pričel 
postavljati take zgradbe, morajo o tem takoj obvestiti 
pristojno gradbeno oblastvo (tehniški oddelek) dotičnega 
sreza, ki mora takoj uvesti kazensko preiskavo.zoper 
odgovorne osebe. 

*~Prav pač: V točki 9. — Op. ur. . 
** Nadaljnja izprememba (»dolino« namesto dolž

na«) ie za etoveaako besedilo b t W ' j ^ e û a , <£ P k 4 i . -
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5. Odgovorna oseba se kaznuje za taka kazniva de
janja poleg kazni po posebnih zakonih tudi še s kaznijo 
iz pripombe'1. k tar. post. 89. taksne tarife. Oblastva, ki 
izrekajo kazen po posebnem zakonu, morajo obsoditi 
dotično osebo tudi na kazen po zakonu o taksah. Taksa 
za to razsodbo se plačuje po tar. post. 8ft taksne tarife.« 

Člen 38. 
Člen 98. se izpreminja in se glasi: 
>1. Za odobritev za postavitev naprav s pregledom 

in odobritvijo'načrtov, se plačuje taksa iz tar. post. 90. 
taksne tarife v zakonu o taksah. Ta taksa se plačuje v. 
kolkih in se prileplja na odobrilo za postavitev naprave. 

2... V vsakem odobrilu za postavitev naprave se mora 
točno označiti, iz katere točke te tarifne postavke je pla
čana stalno.določena taksa in v katerem znesku, in tudi, 
koliko, je plačanega za proporcionalno takso. Istotako ee 
morajo navesti oni podatki, ki sužijo kot osnova za pobi
ranje proporcionalne takse, n. pr.: »Za to odobrilo je 
plačana stalno določena taksa iz točke 1... tar. post. 90. 
taksne .tarife v znesku 100*— dinarjev in proporcionalna 
taksa 200*— dinarjev, ki je prilepljena v kolkih na tem 
odobrilu in uničena.«•• 

'-:•-,. .• . Cen 39. 

Za členom 98. se. dodaja nov člen 98.a,'ki'se glasi: 

>Clen 98.a'. 
1. Za strokovni pregled strojnih, električnih, plinskih 

in elektrostfojnih naprav in odobritev za njih porabo 
(dovolitev, da se začne z njimi' delati.) se plačuje taksa 
iz tar. post. 90. a taksne tarife. Ta taksa se plačuje v kol
kih in ! se prileplja na odobrilo — dovolilo. Na odobrilu 
se mora označiti, iz katere'točke je ta taksa plačana1 in 
v katerem znesku. 
•/'.'. .'2. Taksa iz te tarifne postavke se plačuje tudi za 
podaljšanje veljavnosti uporabnega odobrila. 

. 3: Motoma vozila plačujejo takso iz te tarifne po
stavke ob tehniškem pregledu in se taksa prileplja in 
uničuje na prometni knjižici.«. 

; , , , .Člen 40.; ; •• . 
Ölen 99. se izpreminja in.se glasi: 

• :•• '»1. Nobeno pooblastilo niti dovolilo, za izvrševanje 
obrta, izdano na osnovi predpisov zakona o obrtih, se ne 
вшв'izročiti stranki, dokler se za dotično pooblastitev ali 
dovolitev predhodno ne plača 'ustrezajoča taksa iz tar. 
post.-91., odnosno 92.; taksne tarife. 

•2. Odredbe iz prednjega odstavka ne veljajo za one 
pooblastitve ali dovolitve, ki so po predpisih točke 6. 
§ 436. zakona o obrtih oproščene plačila teh taks. . 
-'. 3. Taksa iz tar. post. 91. in 92. taksne tarife se pla

čuje v kolkih in prileplja na pooblastilo., odnosno dovolilo. 
. -. 4. Ce se izda po zakonu o obrtih predhodno dovolilo' 
[§•4., odstavek ("),'in § 113., odstavek (*) zakona p obr
tih], .se, pobira taksa iz. tar. post. 91., odnosno 92. taksne 
tarife tedaj, ko se' dovolilo izda, in se prileplja ter uni
čuje rua predhodnem pooblastilu, odnosno dovolila.. Radi 
tega se. mora' v končnem pooblastilu, odnosno .dovolilu 

.označiti, da je' taksa iž'dotične tarifne postavke plačana 
In' .prilepljena na predhodnem dovolilu ali pooblastilu, 

j V̂  KaferenV znesku in po katerem oblaštvu je izdano 
: predhodno dovolilo, odnosno pooblastijo, katerega dne 

io pod katero Številko. > 
.•"•" S. Na r prepisu, 'pooblastila ali dovolila, ki se vroči 
davOai.-apravi ' ^ ; , ó i d f ^ a i ^ k e " 4 . - § 98: zakona o obr* 

tih, se mora označiti tudi znesek takse, plačane za po
oblastitev ali dovolitev. 

6. Kdor začne izvrševati obrt brez pooblastitve ali 
dovolitve, se kaznuje poleg kazni pò zakonu o obrtih. 
tudi še s kaznijo po členu 52. zakona o taksah. Oblastvó. 
ki izda razsodbo po zakonu o obrtih, mora obenem ob
soditi dotično osebo tudi na kazen po zakonu o taksah. 
Taksa za to razsodbo se prisoja po predpisih tar. post. 84. 
taksne tarife.« : 

. Člen 41. ; 

Za členom 99. *se dodaja nov člen 99. a,'ki se glasi: 

«Člen 99. a. 
1. Za posebno odobritev za postavitev delavnic in 

naprav po zakonu o obrtih se plačuje taksa, in sicer: 
a) za delavnice in naprave industrijskega'značaja po 

odredbah tar. post. 90. taksne tarife; 
b) za vse ostale delavnice in naprave, ki so ome

njene v tar. post. 93. taksne tarife; po odredbah te tarifne 
postavke. "' ' : 

2. Ce se izda odobritev za'postavitev delavnic in 
naprav brez komisijske razprave,.odmerja takse oblastvo, 
ki je pristojno, da da odobritev. Ce pa; se dâ ta odo
britev na osnovi komisijske razprave, odmeri osnovne 
kakor tudi proporcionalne takse,;ki jih je treba plačati, 
komisija, ki ji je poverjena razprava. Odmerjena taksa 
se mora vpisati v komisijski zapisnik. 

3. Ce se je taksa.iz tar. post. 90.. taksne .tarife iz 
kateregakoli razloga prej plačala, je ni plačati iznova. 

4. Taksa iz tar. post. 93. taksne tarife se plačuje 
v kolkih in se prileplja na odobrilo. 

5. Odobritve za uporabo (dovolitve, začeti delo) so 
zavezane, če se dajo za delavnice inлтрг.аvê industrij
skega značaja, plačilu takse iz tar. post. ,90. a taksne 
tarife; če se pa dajo. take odobritve za delavnice in 
naprave, ki so omenjene v tar. post. 93, taksne tarife, 
so zavezane taksi" iz. tar. post. 93. taksne tarife, ki jo 
tudi komisija odmeri in odmero v zapisnik vpiše. 

6. Prijava, s katero se oblaštvu naznanja, dà je 
zgradba izvršena po dani odobritvi, je zavsaana taksi 
iz tar. post. 1. taksne tarife.« . 

Člen 42. 
Za členom 99. a se dodaja nov člen 99. b, ki se glasi: 

»Člen 99. b. 
1. Taksa iz tar. post. 94., 95. in 96. taksne tarife 

se plačuje v kolkih in se prileplja na prijave, odobrtla. 
izjave, izpričevala, potrdila, dovolila itd.,-ki ee izdajo po 
predpisih teh tarifnih•• postavk,, -. 

2. Ce izdajo prisilne združbe, okrožni odbori, zbor
nice. itd. odobrila, .izjave, izpričevala,; potrdila itd. po 
predpisu zakona o obrth, morajo pobrati tudi dotično 
takso iz tar. post. 94., 95., in 96. taksne tarife v zakonu 
o taksah. Ce te takse ne pobere ali. če je pobero ne
zadostno, se kaznujejo-odgovorni člani združbe, odnosno 
zbornice po členu 53. zakona o taksah.« : 

Člen ,4,3* 
• V členu. lOli,'točki 8. je namesto besed: >od tega 

se izterja eksekutivno« postaviti; >se kaznuje z enkrat-
nim zneskom redne takse,, poleg plačila, redne takse« 

* Za ta člen gl. tudi >Uradni list« Št: Ì87/46 iz 
leta 1927. 
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Člen 44. 
Člen 103. se izpreminja in se glasi: 
>1. Taksa iz tar. post. 99. a taksne tarife se pobira 

z uporabo vstopnic državne izdaje in v gotovini.: 
2. Pri prireditvah, ki so zavezane taksi iz te tarifne ; 

postavke in kamor je dovoljen vstop samo z vstop
nicami po določeni ceni, smejo uporabljati prireditelji 
samo vstopnice državne izdaje. 

3. Pri ostalih prireditvah, kjer uporaba vstopnic 
državne izdaje ni obvezna, se izračnna 20% na taksa tako, 
da se vzame od celotne vsote, na katero se mora taksa 
pobrati, Ve (ena šestina), lO'/ona taksa pa takó, da se 
vzame od celotne vsote i/u (ena enajstina). Kontrolne 
takse se izračunijo tako, da se vzame od dobljene takse 
5 odstotkov. 

Zaradi lažjega izračuna je pridejana temu členu raz
predelnica, po kateri se izračunava taksa s kombinira-

.njem. (N. pr., če je pobrati takso na vsoto 847 Din, se 
vzame znesek takse za 80 Din in množi z 10, dalje taksa 
za 40 Din in za 7 Din in se to sešteje. Prav tako tudi 
za 5°/o kontrolne takse.) 

4. Gledališča, prireditelji umetniških koncertov in 
prosvetna (izobraževalna) društva morajo za svoje pred
stave predhodno pribaviti potrdilo ministrstva za pro-
sveto, da so njih prireditve res umetniškega, odnosno 
prosvetnega značaja, in plačujejo na osnovi takega potr
dila 10°/o od vrednosti vstopnic. 

5. Za predavanja in razstave, ki služijo znanstvenim 
in prosvetnim namenom, kakor tudi za koncerte domačih 
pevskih in umetniško-glasbenih društev ocenja davčna 
uprava značaj prireditve. Za gospodarska predavanja in 
razstave je potrebna ocena sreskega načelstva. Šele po 
oceni se morejo prireditelji koristiti z oprostitvijo, dolo
čeno v pripombi 4. tar. post. 99. a taksne tarife. 

6. Ce se vrše prireditve iz točk 4. in 5. tega člena 
s plesno veselico, so zavezane taksi 20°/o. 

7. Društvo Rdečega križa in njegovi oblastni in kra
jevni odbori ne plačujejo takse za vstopnice h kinema
tografskim (bioskopskim) predstavam, če prirejajo dnev
ne predstave kulturno-vzgojnega značaja v svoji režiji. 
O prirejanju takih predstav morajo obvestiti oblastni in 
krajevni odbori finančno oblastvo (davčno upravo) in 
predložiti na vpogled cenzurno knjižico dotičnega filma, 
da ima film, ki ga hočejo prikazati, resnično navedeni 
značaj. . 

Razen tega društvo Rdečega križa in njegovi oblastni 
in krajevni odbori ne plačujejo te takse za nobene druge 
prireditve, neglede na čas in program prireditve, če jih 
prirejajo v lastni režiji ob dneh, določenih za nabiranje 
prispevkov za društvene namene. Za take prireditve mo
rajo predložiti društvo Rdečega križa in njegovi kra
jevni in oblastni odbori finančnemu oblastvu (davčni 
upravi) odobrilo pristojnega upravnega oblastva, da jim 
je dovoljeno nabirati prispevke. 

Za večerne predstave kakor tudi za filme, ki nimajo 
kulturno-vzgojnega značaja, najsi se vrši prireditev v 
domu Rdečega križa, se morajo uporabljati predpisane 
vstopnice državne izdaje. 

8. Na prireditvah, kjer se plačuje poleg vstopnice 
ali namesto vstopnice prostovoljen1 prispevek, morajo vo
diti prireditelji ob tej priliki točen seznamek (po tekočih 
številkah) vseh prispevnikov in označiti poedine vsote 
danega prispevka. Ce se vrši nabiranje prostovoljnega 
prispevka tudi pred prireditvijo, se mora seznamek tudi 

o tem voditi in priložiti seznamku, ki se vodi na dan 
prireditve. •••.'•: T:.••'.. 

9. Ce je odrejena za izvestno prireditev vstopnina, 
a se ne izdajo vstopnice in plačajo posetniki ob. vstopu 
vstopnino, poleg tega pa prostovoljni prispevek. te vodi 
seznamek, označen v točki 8. tega člena, in.je treba, vpi
sovati vanj tudi znesek vsote, plačane za vstopnino. 

10. Ko se pobiranje konča, se seznamek zaključi in 
je treba izročiti pobrane takse takoj drugi dan pristojni 
davčni upravi, ki izda prireditelju potrdilo o plačilu 
takse. V zaključku seznamka se mora navesti, kolikome 
bilo posetnikov, koliko je bilo dane' vstopnine, koliko 
pa prostovoljnega prispevka. Na pr.:'' '" r^ ! i "" 

»Na zabavi N. N. društva, prirejeni na dan (navesti 
datum) v prostorih (navesti naziv lokala in1'kraj) je 
bilo 100 posetnikov z vstopnino po 10 dinarjev, kâi; da 
Din 1000-—. Poleg tega se je riäbralo .prostovoljnega' 'pri
spevka Din 1000-—. Skupaj torej Din 2000;—^ od'česar 
znaša 20%na taksa . . • • • • • • •. Öin! ЗЗЗ^—' 
in 5%na kontrolna taksa od prednje takse " „ ' ' î ? ' - ^ 

Skupaj . i ;;» ЂШ 3g0-—* 

Zaključek podpisujeta kontrolni organ', ki je priso
stvoval pobiranju prispevka, in prireditelj, odnosno nje
gov predstavnik. -, -v f ... 

11. Prireditelj, ki teh seznamkov ne vodi ali jih ne 
vodi vestno, se kaznuje, po.pripombi 10. tar. post. 99. a 
taksne tarife. •• ,, . ,. ; ;,:. f\, •. • 

12. Pri klubih, društvih in ostalih .ustanovah;»kjer 
je v plačani članarini obsežena tudi vstopnina--za;-r,ajrae 
prireditve in pri katerih velja ; članska < karta za vstop
nico, se pobira taksa na skupni znesek letne članarine. 
Ce znaša vpisnina več ko Din 5'—, se smatra ,ye&-pre
sežek za članarino. .<; •;-'•!"• .rv-.r-u-,; -

13. Ker plesne šole ne plačujejo té tàkse та£ šolnino 
svojih učencev, morajo njih lastniki predložiti dokaže.-p 
protokoliranju in potrdilo pristojne davčne -uprave, da 
so prijavili svojo šolo za odmero davka-in da >jinvje 
davek predpisan. Ta oprostitev velja samo za <Mtimo 
članov, dočim morajo plesne šole za ostale prireditve 
plačati takso po predpisih tar. post. 99. a taksne tarife. 

14. Ce se izdajajo vstopnice v obliki sezonské'karte 
ali v obliki naprejšnjega plačila (abonmana) za določeno 
število vstopov ali za vstope v odrejenem časovnenpraz-
dobju, se pobira ta taksa po skupno plačani vsoti glede 
na to, kakršne so prireditve. •'•••• -!••'•'•• " :% 

15. V primerih, označenih v drugem odstavku- ï*rî-
pombe 2. k tar. post: 99. a taksne tarife, služi'za! osnovo 
izračunu povprečne takse: kraj. kategorija in skupina 
lokala, približna velikost lokala, število' sedežev, ; trajanje 
zabave, približno število posetnikov lokala ;y' časti, ko 
traja prireditev, vrsta zabavne prireditve (godbe, petja-, 
radia in pod.). Na zvišbo povprečne takse vpliva, če 
pobirajo godbeniki prostovoljen prispevek. • - 1 " • >( 

16. Davčna uprava odmerja '.to' takso za eht;dah,: çcif 
bira jo pa po izjavi lastnika lokala dneypo-' tèaen|ko, 
desetdnevno ali mesečno vnaprej. ' , ,' ' V 

V krajih, kjer ni davčnih uprav,' odmerjajo'tp-tekjBp 
oddelki finančne kontrole, upravna ali ob^inpkR.pbla^tva. 

17. Odmero te takse p.riobčujejo oblastva .d^Jcnl 
osebi, ki se sme pritožiti na finančno direkcijo: v. rpetih 
dneh. Pritožba ne zadržuje pobiranja odmerjene i-taksp. 

18. Za bare, kabarete, orfeje,.. varieteje» cafe-chan-
tants, nočne kavarne m ostale podobne, naprave, ; ki ep 
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zavezane povprečni taksi po celotnem kosmatem dohodku 
v lokalu, se smatrajo oni lokali, kjer izvajajo poedine 
osebe zase ali v skupinah plese, razne produkcije, pred
stave in podobno, neglede na to,-ali je vstop dovoljen 
proti plačilu vstopnice ali ne. 

19. Za obrate, ki so zavezani taksi iz pripombe 3. 
k ta'r. post. 99. a taksne tarife, se smatrajo tudi vsi oni 
lôk'âHi'kjèr igra godba in ki jpóbiràjo za pijače in jedi 
višje cene, ki niso sorazmerne s cenami'v'drugih lokalih 
v isterii kraju, ali kjer so večerne cerië jedi in pijač za 
kolikorkòli' višje: od dnevnih cen. 'Izjemoma se né srna-' 
trajo za take obrate, če v lokalu godbeniki ali godbe-
nice na svojih prostorih ob godbi tudi pojo in če cene 
jedi in pijače niso nesorazmerne s. cenami drugih lokalov 
bo.ljše vrs.te, y. istem kraju niti/sp večerne cene z'â koli-

• korkoli i yißje od podnev.nih.' ' . . " . . . • " i "," 
. 2.0. (îjfaziv obrata, kjer.se vrše .spredaj navedene pri

reditve,; -ne izpreminja značaja, obrata ; glede pobiranja, 
te.,takse,... •:. . • -: •,•...,..!. ••v:y.„ ..-.:. ;;i..- .,.. • ;-. ..>..-

21. Taksa 20°/o od povprečno določenega kosmatega 
dohodka se* pobira v vseh* lokalihVkjer prirejajo lastniki 
sami«1 odriosno najemniki razne ' predstave in i zabave, 
kakršnekoli vrste, če^so v teh .lokalih cene jedem in 
pijač-anr: zvišane'Ali višje od cen v drugih, lokalih'boljše 
vrste v istem кгајш *••.'•> - v : . 

22.' 'Smatra se, da' dajejo prireditve lastniki santi,-
odriosno' 'näjeffiniki, ! če izvajajo" jiredstaVe' in zabave 
kakršnekol i 'vrste V njih lokalih òsebé ali: družbe, ki' jim 
je to : poklic:'' '' ; i r V ; ' i ••/' " '• !'••> i-^': ;••.:•: •- >:-•..-• 
• '" ' izS'/ 'Çé' 'prirejajo' : v lokalih 'pr'ivatrie "os'eb'e,' družbe 
ali. naprave, ki. jim ni poklic; prii-ejati; predstave in 
ostale'zabave, z^aj pa zdaj /predstave, sonderte ali za
bave proti vstopnicam, prostovoljnim prispevkom; ali 
brez njih, sé- né s'niätr^jo zà( Ifcrkàl'^i.'pje' zatezati ' taksi 
od'kosmatega1 ffòliodkaj. m' to' tudi,'najsi SO'V)D c'asti 'teh 
prireditev cene, jedem in pijaČatti' hekö.liko zvišane, mar
več se pobira tàks'a pò predpisih tar. ;fios4:! 991 a' taksne 
tariff. •. i , '' 

24 če je v isti zgradbi ïokal za prirejanje takih 
zabav, ,toda se y njem ne.točijo pijače in,[џе1prodajajo 
jedi, a je v njej "drug lokal za jedi in pijac>,,toda popol
noma; ločen od pryçga, lokala, hft ; yp;Uvajpt,cene. jeäi in 
pijač, 'y.,drü^'e'in lokalni ,_na,'r plačilo redne ;'.|аУе 'y prvem 
Iqkalui'tóda drugi lokal še šm'atra' za bar, Če! so cene 
j e ^ i n j рада^лгШе od çen y .grugin^ istin obr№h, coljse 
vrste v istem kraju. ' ' ' ' ! '" 

T,25.;Zapsnov0 pdreiafflvt po,vprečn,ega kosmatega.do
hodka služi kraj) kjef, ,je; lo^al, ,ye:iik,ost, lokala-,; število 
sedežev, vrednost vstopnice ali postrežba, trajanje \n 
žrtava j ìZabaye,!.število posestnikov, ki morejo izmenoma 
prihajati v ta lokal v času, ko trajajo zabave, cene jedi 
in.,.pija5,y tem lokftlu y .časuj ko. trajajo te prireditve, 
in ,Jkpîifcq роургдбро; t'pótrqsj', ysak^ posètnik,, ̂ аког tudi 

, dqtypdek o^gar^çrobe.in ; pstalo." Za pravîWjsi izračun 
OBpw^çljiiip ЏЂкр Јцај.postali ppó^atkì; k l jih irnajò 
tina^a .'pbjr.stya ft poedi-njh obratih, pri čemer. je. paziti ' 

. na to? da! se јецнје sàmo kosmati dohodek v rëasu, ko 
trt j^pjrìf 'editsv,^ däje. obrita spredaj1 n a đ e n i ' z n a č a j . 

* " ' 26. Zoper о&фего "kosmatega dohodka'je' dopustna 
p r i t o M Ha'dâvSM'Dd^ék.ininistrstva '" 

^'..Се^рђ.јц vložena, jprijtozba, moràjp po^iljâ^i finančne ; 

di fe^c j je^oetocl je ^,pomeri kosmatega dogodka davČ-
n^^Q4d^p. .Wi^.tr8. tva ; Aa n t tna^çe. , | ; ; , ' 

il. F i n â n W organi1 irrorajò take obrate, ki nimajo 
za take prireditve d&volitva ^odebritye), pristojnega" bb-

lastva, prijavljati dav^p upravi, ki obvesti o 'tem pri
stojno upravno oblaslvo, in po pristojnosti postopa dalje 
zoper odgovorno osebo. 

28. Vsak prireditelj mora prijaviti svoje prireditve 
pristojni davčni upravi, kjer pa te ni, upravnemu air 
občinskemu oblastvu v roku, določenem v pripombi'C' 
k tar. post. 99. a taksne tarife, in priložiti na vpogled 
obenem dovolilo o prirejanju. 

29. Davčne uprave oddajajo vstopnice za vse p r t " 
reditve proti plačilu ustrezne takse in odškodnine za-1 

napravo vstopnic. Vstopnic ni močf nabavljati po' rieko-
liko kosov, ampak mora prireditelj jemati samo cele 
bloke. Za nerazprodane vstopnice se lahko zahteva po- ' 
vračilo plačane takse v petih dneh potem, ko se je 
prireditev končala, za prireditve pa; ki se niso vršile, 
v istem roku od dne, ko bi se prireditev morala vršiti. 
Prošnjo je vložiti pri. davčni upravi,' pri kateri so se 
vstopnice nabavile. Te prošnje niso zavezane taksi. 

30. Ob oddajanju (prodajanju) vstopnic so priredi--' 
lelji dolžni, opremiti vsako vstopnico z datumom prire
ditve; datum mora biti popolnoma jasen in izpisan u - ' ; 

natisnjen z barvo.(črnilom) tako, da se ne da popraviti," 
ne da bi se vstopnica poškodovala. 

31. Ko vstopi posetnik v lokal (na kraj prireditve);' 
mora prireditelj odtrgati kupon od "vstopnice in ga uni-/ 
čiti. Kupone od vstopnic v lokalu odmetati ni dovoljeno. 

32. Pri prireditvah oh prostovoljnih prispevkih 
morajo prireditelji obvestiti o tem najkesneje 24 UT 
pred prireditvijo pristojni oddelek finančne kontrole, 
ki odredi koga, da prisostvuje nabiranju prostovoljnega 
prispevka. Po sklenjenem nabiranju prispevka in za-
ključitvi seznamka mora plačati prireditelj prihodnji daD 
•ustrezno takso pri pristojni davčni upravi. 
' ' 33. Zalaganje ' z vstopnicami se vrši pri pristojni'" 
davčni upravi ob uradnih ürah najkesneje 24 ur pKed 
prireditvijo. Stalna podjetja (bioskopi, gledališča itd.) 
dobe od davčne uprave zahtevno, knjigo (kujigo,.trebp-
vanja), po-kateri vrše nakup, vstopnic. . ._ .̂ , ! . . . „ 

Za ostale nestalne ali občasne prireditve vrši davčna™ 
uprava prodajo po zahtevni knjigi, ki je pri.upravi,, takq 
da izpolni zahtevek (trebovanje) za vstopnice, ki se žele' 
nabaviti. Ta zahtevek podpisuje kupec in se z njim ravna 
dalje tako, kakor pri zahlevanjih (trebovanjih) stalnih 

'podjetij. ' 
34. Kontrola o izvrševanju vSeh sprednjih, predpisov' 

j gre v prvi vrsti organom finančne kontrole; pa tudi 
!druga državna oblastva so poklicana, podpirati organe 
finančnega oblastva v izvrševanju /te dolžnosti. Kjer ni 
'finančnih organov,, lahko izvršuje to.;kontrolo, istotako 
na osnovi posebne legitimacije, tudi politično (policijsko) 

'ali občinsko oblastva -
35. Kontrola se mora izvrševiati zelo pazljivo, mirno 

:in tako, da Se ne moti zabava, priedfetava, bioskop. itd. in 
;da Џ ne povzroča hrup. Zaradi koiï|roïe naj se napravijo 
; poedine preizkušnje, ali so vstopnice predpifene, ali so 
i opremljene z datumom predstave,, pridejanim po. last-
jniku^ (prireditelju). Ce najde oblastveni organ nepred-
ipisno vstopnico ali tako, ki nima'datuma, ali osebo brez 
I vstopnice ali na prostorih, dražjih od vrednosti vstop-. 
| nice, mora to ugotoviti z referatom m oddati referat 
finančnemu oblastvu zaradi nadaljnjega zakonskega' po
stopanja. 

36. Po tem referatu se uvede kazenska preiskava 
zoper ; lastnika podjetja, odnoeno prireditelja. ч 

37. Policijski uradniki in detektivi, ki zahajajo v 
grilòg varnosti službeno na te predstave iti-so v tej 
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lastnosti pri predstavah, morajo imeii za to posebno legi
timacijo. 

38. Zaradi povračila ža izvrševanje revizije (super-
.kontrole) o pravilnem izvrševanju tar. post. 99-a taksne 
tarife, se pobira na vsote pobrane takse iz tar post. 99.a 
in 99.C taksne tarife 5% kot kontrolna taksa. Ta 5% na 
taksa se vknjižuje ločeno v korist sklada za nočno taksno 
revizijo, ustanovljenega pri davčnem oddelku. V korist 
tega sklada se vknjižujejo tudi vsote, dobljene od pro
daje blokov, kakor tudi odškodnina za napravo. 

39. Revizijo — superkontrolo nad pravilnim izvrše
vanjem tar. post. 99.a taksne tarife vrše uradniki, ki jih 
odredi davčni oddelek ministrstva za finance, in to: 

v Beogradu uradniki davčnega oddelka, v ostalih 
krajih pa uradniki finančnih direkcij in davčnih uprav. 

40. Odrejeni uradniki morajo opravljati revizijo (su
perkontrolo) tako nad prireditelji kakor tudi nad kon
trolnimi organi, in to na osnovi pooblastila (dekreta), 
ki ga izda davčni oddelek ministrstva za finance. 

41. Povračilo za opravljanje te revizije (super-
kontrole) za nočno službo odredi minister za finance z 
odločbo. • . , 

42. Izplačilo tega povračila se vrši na osnovi od
ločbe o odrejeni reviziji in predloženega referata o iz
vršeni reviziji, in to ob pričetku meseca za pretekli me
sec, v katerem se je revizija izvršila. Izplačilo tega po
vračila se vrši iz sklada, označenega v pripombi 14. tar. 
post. 99.a taksne tarife. , _ # 

Podrobnejša navodila o tem izda davčni oddelek 
ministrstva za finance. 

43. Voditev knjig in ostalo se vrši po navodilu, iz
danem dne 16. decembra 1929., št. 10.600. 

44. Občinske in banovinske takse, za.,katere velja 
specialna odobritev, da se smejo pobirati, se, pobirajo 
samo na znesek 20%, odnosno 10%, ne pa tudi na koiv 
trolno takso.« 

Razpredelnica za izračun takse (točkfe 3. tega člena).. 
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45.. kos. 

Člen 45. ...,,.,. 
V členu 104. se izpreminjà točka 9. in se glasi: • 
»9. Te razsodbe izrekajo davčne uprave, za kazniva 

dejanja iz točk 4. in 5. tega člena pa finančne direkcije.« 

: Člen 46. 
V členu 105.. je v točki 9. črtati besede: finančni; 

upravi ali davčnemu uradu,«. 
V točki 19. tega člena je namesto: finančna ,.иргауа 

ali pristojno davčno oÇlastyo« postaviti: »davčna,uprava«. • 

č l e n 4 7 . ' ••' : • • ' • • • : • "••••••• •••• 

Člen 106. s'è izpretninja in"se glasi: , . . , , ' , ' ' ' . ,•' 
>i. Da ima kd'o potniški ali tovorni avtomobil, $\rtty> 

bus, avtomobilüo prikolico, fijakèrskïvbz, polfijàkerskJ 
voz,-"motoćikel ali-bicikel zä to, dà opravlja promet, se 
mora to. vsako koledarsko létô v zakonskom töku po
javiti pristojnemu upravnemu oblastvu prve stopnje!zar 

• radi vpisa v register; "• ••"••• •'•.•'!•••• " ••••' '•< '••' 
.2. Istotako se morajo'.prijaviti.•pristojnemu, uprav-; 

nemu oblastvu zaradi vpisa vi .register v -zakonskem 
roku državna in samoupravna vozila^ vozila' inozemskih, 
diplomatskih in konzularnih predstavnikov kakor tüdi ^ 
vozila gasilnih društev, neglede na to,, da se za ta vor 
žila ne plačuje, taksa iz tar., potjt; 100. taksne; ЏтЏe. 

3. Nova voz^a, kakor tudi vozila, ki sp..6je,,vzela:,i»,. 
prometa гагаф popravila, p a s o ; se iznova uspospbfla,za : 
promet, se tudi morajo prijaviti, preden se dajp.iv.prp-.... 
met, v zakonskem , roku .pristojnemu uprayneimi ob
lastvu .zaradi ,vpif a y.register. . ; . „ ;,

 : ',... ,.,, fi.. . ;,. 
' 4i i tfe : odredbe o prijavi,; da ima, kdo., vozilo,; ne. 

veljajo:,. ...,. .;.,• ,,• ,,;,.-,,".' .. • . v • '•' ; • 
a) za VMÜa;Njegovega Veličanstva kralja; ,,•• . 

i ' • b) za vozila, ki 'so y- Jtrgpvinah, skJadüjc^Rroäajal-,. 
nicah in delavnicah zara,di prodaje;,.( , ^ • , ,.,)•[•,,.,;.•,. 

X), za vozila,,ki so kot neuporabna .izločena,.iz,,prp1-
meta; ' ' ...| v 

č) za vozila, ki so. izločena iz prometa po lastnikovi 
Žel j i ' . . ' . ' :. • , -i f 

- d).za4özila ihožemćev in dvolastnikòv, 'kï Ш а ј о 
začasno v naši 'kraljevini.'' .:', / ',. ' " ' ' ,.'',]' '^, 

' 5.' Vsi ostali lastniki. morajo v.rókji, ki ga. odileja 
zakon, vložiti' prijaVo pri pds'tojnèta u^aviiem'oblas^yü,-: 
in to vselej óbenem š prometno khjižiM,. ki J o т т * а | о 

.predhodno!.kupiti (če je nimajo) pr i . prîstojh^.'d>yeni f 

'upravi. ' . , , l • i- i . . , 
6. Prijava, da ima kdo avtomobil; avtoTJusj fijaker-

ski vdz itd:, Je zâvéiana tàkél iz točke i ; taT.;^ošt.;lTO. 
• t altane tarif Î3» " ' '•' * i. •> - •* " •• ' v-

Ta taksa se plačuje v коШН ш se prile'pljäHer^üidt 
čtije napnjavl . • . - • - . . . - . . . , , , ' , 

i :'' ,' ,t:'TakU'ÌÌB'tì8Éo:Ì^'ta*.:ijòet iÖÖ.'taßshe tarWeJey 
zavezana tudi prošnja, д.каГегd se'za&teva, naj• se'?zaïné 
porabnd vozilo I z rabe (pod:'pWmbö): aTinaj^e s r iä^b; 
plomba s tako piómDÌxailéga yózuà. V ;tem dtaëem öM-

. mejfu nadome^a^ta ,р1)С(̂ Ђа ptïjay^ da lö iä kdbj Vo*Uò, 
8'. zobeno vozilo,.кГ*je",zavezalo ' ^ а Ц ^ ^ г . Ј ? Ш : 

\ Ш taksne tarft'e,,' se ; ne. saie,, vpisali %&&:*!•&,;: d ^ e r 
1 se ne predloži prometna knjižipi ?ji dotìch^jvoijl^.. - , ( W ( 7 

; 9. Prometna knjižica je listina, v katero eè jpoetay-
ilîàjô''Ш l iMnî 'pópfsì , ' potrdil^'odorrfUa,^fzp^étaérhbet 

! in zaznamki« ki sluzjo zä'dokaï,'da tò Џ0^ШЛ%^' 
\ tiSno vozilo. y s i j s i ^ k X g j P ^ 

-рфџаџЛу,; '.''V./.1.;"';':v.i^j''̂ ••'ј'-г''-:::'[-уШчт '̂ e». 
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V točki 6. tega člena je namesto: »in v točkah 27. in 
45. člena 103. tega pravilnika« postaviti: »tega pravilnika 
in pripombe 13. k tar. post. 99. a takšne tarife«. 

. ., ' Člen 68. 
V členu 209., točki 1. je črtati vse besedilo, ki je v 

oklepajih. 
V točki 5. pod c) tega člena je črtati besede: »v 

točkah 23l, 71v, 124. in 134. člena'103. tega pravilnika in«. 

Člen 69. ' • 
V členu 217., točk 6. je namesto:*»5u0.000c postaviti: 

»150.000«, namesto: »15. novembra'1923.« pa postaviti: 
»1. aprila 1927. neglede na število dedičev«. 

" " Člen 70: ' 
V členu. 231. taksnega in pristojbinskega pravilnika 

je, kjerkoli stoji: »davčni urad, odnosno finančna uprava« 
postaviti: »davčna uprava«. Y . 

V točki 13. tega člena je postaviti1 namesto: »gene
ralne direkcije, posrednih davkov«, besede: »pristojne 
finančne direkcije za vsófe do 10.000-^ dinarjevi preko 
1Q.Q00*—-dinarjev 'pa od davčnega oddelka ministrstva 
za finance«. •'••..'••'i\! • , 
,:••. •••4:;i • • ...•:- Č l e n 71'.- ••':. ' : 

Kjerkoli stoji v taksnem in pristojbinskem pravil
niku: »generalna direkcija , državnega računovodstva^, 

. »generila, direkcija posrednih davkov^ »generalna 
direkcija davkpv«, idavöhi urad«,,jé'{réba'postaviti: »odL 

dèl'ek za-državno računovodstvo ministrstva za firiance«, 
. »davčni oddelek ministrstva za finance« in »davčna 

uprava«. 

133., 134., 135., Ì36.,r137;, ISS.,'139., 140., 14f.; Ì4'2.,,Ì43, 

ш.,!45е.у i57., 158., im.; m^èx:, Ш^ШуШљ in 
224. taksnega in pristojbinskega ргаУдш1Т ." : ' " ' 

i . . • ; • • " ' -'• " • > • • . ; " • „ • ' . -

,.;. " i - n U '.-•:•- •!•]:'•• r.-,člen;73..;,-. , . , d ; - ^ : ' 

Ta pravilifiK' stopi v vel̂ *avèVko se razglasi v »Sliiž-
benihfvtioVinah«. . i.; '•••• • '•'••'•. ••'̂ уу.;1, 

л-r.f. ;у Beogradu, dne 20. ;àpfilà" i932.;; št. ''32.040;'' ( •'. "' 
• • < - / • " • • ; ' ' • -: •'"••'' ,!r '• 'x i>l" Minister zâ'î'inahcè,/' 

dr. Mil. R. Dófaevié s. ri 

•À' il 

.-..Wv'. : - . . - ^ . v j ( . . ; i ; .i':"<.' '. - / ' м ^ " • • ^ • ' ^ 

•:•••: w'W-ïTM'i-.V. .'.427*"-'' '• ' л'1'^'' "X''--'i -, 
' . . , . • / l , : - ' ' ; - ; . - . ^ , • • ' ; < . * . • • ' ^ . . . . - -r : : . - - Л | ' - ' : - . . , :'•'-.'. 

..." "aSJEt'.*5^Ü9tv t̂*.̂ 7364.̂ ftaafcarta,e» ob^tili .predpisujem ta-le 

združbe tifiötcey (obrtnikov) zä srez 

• 'OteÉì 

X Področje, sedež, naslov in 
Edlružba. se osnavJja in deluje na p&noyi predpisov 

o cfartäb i dne б. novembirft; 193№к. . ' f: ' 

•* »SlusSbeoiemovinekraljevine• Jii^befiSv^e^'ž'.dtte'll. 

Področje združbe obseza srez (mesto)....-.™! —. 
Združba ima' svoj sedež v .. ._«„...„—. 
Naslov združbe je: »Združba..;.... :...:....;......€. 
Pečat združbe je okrogle* oblike in navaja naslov , 

in kraj, kjer ima združba svoj sedež. 
Združba je pravna oseba. 

II. Naloge, 
Člen 2. 

Naloga združbi je: 
1. da goji in razvija med svojimi člani duha skup

nosti in.vzajemne pomoči in da vzdržuje ter pospešuje 
spoštovanje stanovske časti; ' 

2. da nastopa in pospešuje koristi trgovine (obrt
ništva), da skrbi, da se ; odpravijo običaji, postopanja '•• 
in delane tietode, ki ovitajo, da se razvije ïnèd člani 
samo solidna tekma, da skrbi za to, da obiskujejo učenci 
in pomočniki .njegovih članov šolo redno, in da opozarja 
oblastva ha neupravičeno .obratovanje kakor tu<|i na za
nemarjanje dolžnosti svojih Slanov nasproti pomožnemu 
osebju; ."_'. r '.''... '. 

- 3. dà skrbi za to, da.se, vzdržuje dobro razmerje med 
članislužbcdavci in 'njihovimi pomožnim, osebjem,4 kakor 
tudi lastno dobro razmerje nasproti ostalim gospodar* 
skim ali kulturnim zdrüzba<m; '' .'n 

4. da skrbi za moralno vzgojo ter obče in'strokovno 
izobraževanje svojih članov in njihovega pomožnega 
osebja s tem, da prireja tečaje, predavanja in razstave, 
da: ošnaAjljA muzeje, vajeniške in pomočniške domove, da 
otvaija s'ofé itd.: 

5. da vrši' Vsë funkcije, ki so y zvezi s pogodbami o 
vajeniškem, odnosno službenem razmerju med člani In 

tmožnim" osebjem po odéBdibaii z^ma.^ateriiih (§?268.), 
. ,*9kM;)iäJia^^^ za pouk 
'ШШч'''Ш^^^л^^ш'''^а^Љ:'- oÏMftih). in da éó-
deluje' v ta namen z jâvnfibi' borzami dela; " ! 

• 6. da vrši vse funkcijev,ki so y zvezi: s poslovnimi 
knjižicami (8 ,.307.., zakona ö obrtih^^ii^ž/^prio&vali.po-'. 
možnega* 08еДа.ХЈ§ 249.; zagona o obrKh);'' 
• -, 7.!-da'"odpravlja ha 'zbornico, prošnje. . ; 
Skladno podstavkom(?) §,95'. z^o^â o'obrtih; ; , . 

"' 8. a^/organižira z odobritvijo bana evpj razsodniški 
odbor po§ 385. zakona ö obrtih, dà ustanovi častni odbor 
za razpravJlank' ̂ ?pvinèd'svojimi člani '(pri obrtnj^kii 
'združbah: '"'da' ' voli 'cline ' izpiaŠevatoih komisij "in člane 
v okrožne odbore) ; ' ' 
" ' 9. ' dà ' ki prizadeva,'. '' osnavljanje gospodarskih pod
jetij in g^spodairskiH ZÌ: ùg za dajanje pfedjemoY in v 
druge gospodarske name > kakor'tudi'za skupnonabav-
ljanje, predelavanje, ski piio proizvajanje in prodajanje 
izd^U^ov, ; kakor tudji 'dr^gui' nètenov,; koustìdh za pro
izvajanje ^v^roàaiiaihje;. . .;'. .-.•', 
. ; ' . Ш- •• P*-:. ï>%W>s$H tudi gÓ8|»darake ikoristi" .'svojäi 
^ 9 ^ , : s ' i ^Po^i '^a i .delovnimi пШоаапц 'ш..prireja
njem siàiniih vzorčnih,' razstav; ; :.':: ;.. ..',-;" 

11. da osnavljacUovekoljutane sWade on druge usta
nove za podpiranje svojih «îâàôv m'njüi rodbin v siM; 
staiipsü ih ob. snioilv',:: --i' :,'-.<••.••<••!<• 
o«, :-i42f >da $ШЏ-„9 .zavarovanlu^à boiiezen, onemoglost 
smrt i^,^ézgode,^§;.p4. а&Џ& p, оШШ); 
:•••'" '.,13vda daje.iiavçahtevo ,dr#v4dii uj^avnih iarsa^o ^ ' 
upràv^4oblâs^e1^>in ,zborni^e zaprošeoe podatì^ mne-
пЏ WP^iû {ià^jèdjoge iž ;iàstne- pobudo o. giê piođairskib 
vpijažanj%. l^^ö/Шс«ј0 trgpyine}: ..•.-.,- : ,..'. '^" 

tu 

•̂  »Službenemovane Јишјвуше dugosiavi]e« zone IL. UAinAoinn'IV. W^^ixk,-^ * •#• ч • °л^"т ~ 
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14. da vodi razvidnost, vpisnike in statistiko trgo
vinskih obratov svojega področja kakor tudi statistiko v 
njih zaposlenega pomožnega osebja; 

15. da vrši tudi vse druge naloge, ki mu pripadajo 
po zakonu o obrtih, kakor tudi po drugih zakonih, ured
bah, pravilnikih in naredbah. 

Združba ne sme trgovati niti kakršenkoli obrt iz
vrševati. 

III. Člani združbe. Njih pravice in dolžnosti. 
Člen 3. 

Člani rdnižbe so vsi trgovci (obrtniki), ki izvršujejo 
na področju združbe trgovinski (rokodelski) obrt. Ieto-
tako so člani združbe tudi osebe, ki izvršujejo na istem 
področju obrt, ki spada pod zakon o obrtih, ki pa nima 
izrazitega značaja trgovinskega (rokodelskega) obrta, če 
sklene pristojna zbornica, da te osebe tej združbi pri
padajo. 

Člani združbe morajo biti tudi trgovinska (obrtna) 
podjetja državnih in javnih samoupravnih teles, kolikor 
izvršujejo obrt, ki spada pod zakon o obrtih. 

(Za trgovinske združbe: Združbi emejo pristopiti 
tudi imetniki obrtov iz točk 4, 5. in 6. odstavka (»), § 1. 
zakona o obrtih kakor tudi zadruge, ki so po odredbi 
odstavka ('), § 1. izvzete od odredb zakona o obrtih). 

Članstvo v združbi se začne obenem s pričetkom iz
vrševanja obrta. ( 

Člen 4 
Za obrt, odnosno podjetje po členu 3. teh pravil se 

smatrajo tudi pomožni obrati (prodajalnice, poslovalnice, 
pisarne, delavnice) ter podružnice (filialke) in morajo 
potemtakem njih lastniki biti člani te združbe, dasi imajo 
glavni obrat zunaj ' področja té združbe. 

Neglede na število glavnih in pomožnih obratov in 
podružnic na področju te združbe ima ista oseba pravice 
in dolžnosti samo enega člana. 

Člen 5. 
,Ce se vodi obrt po poslovodji, vrši članske pravice 

imetnik obrta, toda jih sme prenesti s pismeno izjavo na 
poslovodjo. Za obrte iz §§ 15., 16. in 136. zakona o obrtih 
vrši članske pravice poslovodja, Če sé pa izvršuje obrt 
brez poslovodje, oseba, ki vodi obrt. 

Za pravne osebe izvršuje članske pravice in dolž
nosti poslovodja ali oseba, ki jo podjetje pooblasti, da ga 
zastopa. 

Pri javnih trgovinskih in komahditnih družbah mo-
lajo biti Člani združbe vsi javni član* družbe, ki so upra-
vičenij družbo podpisovati. 

• ' • / ' • • ' Č l e n 6 . 

Vsi člani imajo enake pravice in.,dolžnosti. CM tega 
so izvzeti primeri iz četrtega in petega odstavka člena 14/ 
teh pravil. Vsi člani se 'smejo, če ne nastopi primer iz 
točke 3.* prvega odstavka, člena 9., koristiti z vsemi 
občekoristoimi ustanovami združbe. 

Člen 7. 
Člani so dolžni, ob vsaki priJožnosti čuvati ugled in 

dostojanstvo združbe in izvrševati vse sklepe skupščine 
in uprave, kadarkoli se to od njih zahteva! Semkaj spada 
tudi dajanje vseh obvestil in podatkov, Iti Jih zahteva od 
njih skupščina ali uprava. Iatótako morajo prijaviti olani 
združbi v 8 dneh sprejem ali odpust pomožnega osebja, 
iin to tudi, če po zakonu vodi rjavidnoet občina, Za tako 
grijaw ne pobi« ШТ&*сШ&№а& N» 

45. kos. 

Člani so zavezani svoje članske vloge (članarino) 
redno plačevati. 

Novi člani morajo plačati ob vstopu v združbo predr 
pisno vpisnino. 

Člani morajo plačevati tudi prispevke za sklade in 
ustanove, ki se osnujejo po točki 11,, členu 3., teh pravil 
in na osnovi § 384. zakona o obrtih. • 

Člen 8. ' . 
Zoper člane, ki se pregreše zoper ta pravila ali zoper 

korist združbe, sme izreči uprava naslednje disciplinske 
kazni: ' 

1. pismen opomin; 
2: denarno kazen do 1000 dinarjev; 
3. izključitev od uživanja človekoljubnih skladov in 

ostalih ustanov, naštetih v členu 2., točki 11., teh pravil; 
4. odvzem pravice, govoriti na skupščini, ter aktivne 

in pasivne volilne pravice. 
Kazni po točkah 3. in 4. se smejo, izreči za najve? 

leto dni, ob ponovitvi pa za dve leti. 
Denarne kazni gredo v korist blagajne združbe in se 

lahko izroče človekoljubnim skladom združbe ali upora
bijo za druge človekoljubne namene. Kazni : ee morajo 
plačati v 15 dneh od priobčitve, odnosno vročitve raz
sodbe. Drugače jih iaterja obče upravno oblastvo prve 
stopnje z izvršbo. 

Zoper razsodbo se sme kaznovani član pritožiti y 
15 dneh od priobčitve, odnosno vročitve razsodbe na 
prihodnjo redno skupščino. V takem primeru prične teči 
rok za plačilo kazni od dne priobčitve, odnosno,'угојбДујв 
skupščinske odločbe o potrjeni razsodbi. :. _.,,. 

Člen 9. '"""'• 
Članstvo ne more prestati niti s prostovoljnim iz

stopom, niti z izključitvijo, članstvo prestane stirilo: 
1. če prestane obrt, odnosno, pomožni obrat ali po

družnica na področju združbe; 
2. Če se uvede stečaj; 

•8. z vstopom v članstvo nove strokovne združbe, 
osnovane skladno s § 357. zakona o obrtih. 

Če prestane obrt, ostane vendar oseba, ki jeiavir-
ševala obrt, lahko član združbe, če se prijavi za člana. 
(Pravila lahko določijo, da ima tak član samo aktivno 
vodilno pravico.) 

Člen 10. 
Združbe smejo imeti tudi častne člane. 
Častne člane voli skupščina na predlog uprave izmed 

oseb, zaslužnih za napredek in razvoj trgovine, neglede 
na njih poklic. Častni člani imajo pravico, dajati na 
skupščinah nasvete in pojasnila, nimajo pa ne #rtlvrie 
ne pasivne volilne pravfce. 

Častnim članom izda združba diplomo. 

IV. Organi združbe. 

Člen 11. 
Organi združbe so ti-le: , 
1. skupščina; 
2. uprava; , 

*3. nadzorstveni odbor; 
4. strokovni odbor.ali odseki za 
6. poverjeniStva; 
6. (častno sodišče); 

л г г 'M 'х .v V'^ ••* 

»"чг~1 

*-4i.*"A. 
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S k u p š č i n a . 

Člen 12. 
Skupščina je vrhovni organ združbe. 

-• ; Skupščine .so redne in izredne. Redna skupščina se 
vrši praviloma enkrat v letu, in to v. prvem tromesečju 
vsakega leta, izredna pa, če to uprava spozna za potreb
no ali če >to: nadzorstveni odbor ali ena desetina članov \ 
združbe pismeno zahteva in če označi, o čem naj skup*- ' 
Шпа. razpravlja. Če predsedništvo združbe ne. skliče 
skupščine v 14 dneh od dne, ko je zahteval nadzorstveni 
odbor sklic i ali ga> zahtevala ena desetina članov, skliče 
skupščino na zahtevo nadzorstvenega odbora, odnosno 
ene desetine članov, zbornica. 

r '., i II 

Č l e h ^ 3 . • 

Skupščino skliče predsednik, če pa je zadržan, pod
predsednik uprave. Ce sta oba zadržana, skliče skup
ščino najstarejši ; član uprave. Če ta tega ne more ali 
noče storiti, skliče skupščino zbornica, 
j,.лSkupščina se skliče ali s pismenim vabilom vsakemu 

članu ali s pismenimi razglasi v vseh občinah, kje,r. ima 
združba ,člane„, ali pp časopisih, ki jih skupščina vsako 
leto določi, in. to najkesneje .16 .dni pred zborovanjem. 
Y sklicu :mp,rajo„ biti označeni, datum, čas pričetka, lokal 
јд'г dnevni rçd,skupščine...Sklic se mora priobčiti isto
časno tudi zbornici in pristojnemu občemu upravnemu 
9blas}yu prve stopnje. ... ,• 

Člen 14. 
.. t Skupščino sestavljajo člani združbe. 

t Vsi, člani združbe, br,ez razlike spola, (izvzeraši one 
iz'člena 8., točke 4., teh pravil) imajo pravico do besede,? 
praviloma.pa tudi aktivno, in pasivno vòlilnp pravico. 
Clâqi izvršujejo svò'je pravice osebno in'jih ne morejo 
vršiti po pooblaščencih. 

(V pravilih se lahko določi, da sestavljajo skupščino 
namesto članov voljeni delegati in kako se vrši volitev 
teh delegatov rio odstavku (3) § 871. zakona o obrtih. 
Za sklepe po točkah 11. in 12. Člena 2. teh pravil Je tudi 
v takenr prinierù; potrebno;'da sestavljajo skupščino 
člani, he pà delegati;)'' ' : 

'•'" Nimajo pa1'pravice' glasovati in ne morejo biti volje
ni članir ' " ;i-

' l / k i jim jè Odvzeta tä pravica z disciplinsko razsod
bo, skladno 3'Čleho'nr '8. tëh pravil; 
"'' 2. ki so!'bili opsojeni na izgubo' častnih pravic, do
kler ne predlože soddega. potrdila, da je y obsodbi izre-
Sètìa'- izguba: castrïïh'p'ra'vTC pp zakonu prestala. 
*•• Ne rhorejo Voliti аШ biti voljeni člani, ki niso jugo
slovanski državljani; toda ti člani imajo pravico glaso
vanja ob reševanju drugih vprašani, ki spadajo v pri
stojnost združbe. 

; ; - 7 ' ; : ' , ; ; '^•. ' '- ' ;č len iS. 

; Skupščini predseduje' predsednik združbe, če pa 
je zadržan, podpredsednik;, če pa je tudi podpredsednik, 
zadržan,,predseduje.,skupščini najstarejši član uprave* 
Ce ta tega ne more a|i noče storiti, kakor tudi če skliče 
skupščino zbornica po členu 13. teh pravil, predseduje 
skupščini oni, kogar skupščina sama izvoli izmed pri-. 
eotnih članov. 

Predsedujoči vodi delo skupščine, skrbi za to, da 
ве drži, skupščina (Objavljenega dnevnega reda, daje in 

Ш'Г$1ад<?п1 besedoJ^nVobče skrbï za red ptri skup-
ražj}fivah! ' Pri izvrševanju sypjé naloge, ima 

''Н$ШР$$*Е1 јШШШт $$Шва, рл tuđi' od

straniti one člane, ki motijo red i« žalijo dostojanstvo 
skupščine, .:.--.••.'• 

Člen 18. •' 

Skupščina sklepa z absolutno večino.glasov'prisotnih 
članov. Ob enaki razdelitvi glasov odloči glas predse
dujočega. . . . , - . , 

Za pravnoveljavno razpravljanje in sklepanje..skup
ščine, je potrebno, ola je prisotna vsaj ana tretjina članov. 
Če ne pride na skupščino zadostno Število članov, sine 
skupščina eno uro po (Sašu, določenem za .pričetek skup
ščine, razpravljati in. 'sklepati, p predmetih, ki so na 
dnevnem .redu, neglede pa števili}, prisotnih фапоу. . 

,"Ó predmetih, oznacenii .род točkami 5.,, 1,1, „in 12. 
člena 19. ,(pri obrtniških, združ^ajh:.poid točkami L . i a 
12i člena 19.), sme skupščina sklepati, .,če, je piùsò^rià 
najmanj polovica vseh. članov združbe,. Za. sklepe/ da 
se izdajo, posebna pravila, za poedine narnene združbe 
iz točke 1. člena 19., je potrebno, da-, je na . skupščini 
prisotna vsaj ena četrtina, vseh Članov združbe. Qle'de' 
izprememb in dopolnitev pravil velja (Jdredta Člena 46. 
teh pravil. : ; .".•.••;••. <• ••.-...•:•.•.•.•:•• ••••>•.•• 

• [ C l e n ' î 7 . ' - r , ' : " ' ! " ' ' : : : ! ' i i r " ' •' 
Skupščina, sme sklepati samo o predmetih, Jki so 

postayljeni na dnevni red afi ki sojïh'poédini Člani vsaj 
tri dni pred zborovanjem, pismeno prijavili upjavl 
združbe. O predmetih, ki niso postavljeni na dnevni' red, 
se sme samo razpravljati, ne pa sklepati. Istótako se 
sme odločiti o sklicanju nove skupščine, ne da bi bilo to 
vprašanje postavljeno na dnevni red. O vprašanju zunaj 
dnevnega reda se sme. razpravljati samo pri poslednji 
točki dnevnega reda, ki se mora, vedno pridržati za talca 
vprašanja.. ..> a ( ;. , m„- ,'.,,,,;;(,;„•;„ .,.. .,.:,;„ -,',".' ' ''' 

; . . j . ,,С1еп,Д8.: , ... , ,. 
Glasovanje je javilo. Za volitev organov Mfcitéb* 

kakor tudi o vseh osebnih vprašanjih morebi t i glaso
vanje tajno. Če ni ugovora, se vrši volitev lahko tudi-* 
vzklikom. •"'•'•. •...••'>.•-•• "•''.•;.-.•••;. •-• ...r- \-A .:: 

Tajno se glasuje tudi, če to« zahteva eha tretjina 
prisotnih članov. Poimensko glasovanje se vrši, če zahte
va to ena tretjina prisotnih članov. 

.'; Çlen 19. •' •.,-, ,;.;:;:.:,' •;,; ; •'. 
Skupščina je pristojna, da odloča: b " •»'•<• - " 
I / o izprèmembah in dopolnitvah teh pravil' katror 

tudi o drugih posebnih''pravilnikih'za poèdin« namene 
združbe;' ' • • •)••.••'•;-••::• • •••'•..•.ми~.-'.и --'.o -.•: 

.2. o Volitvi članov uprave in nadzorstvenega odbar* 
in njih namestnikov kakor tudi kastnih clahovV '' ' 

3. o odobritvi proračuna razhodkov in dohodkov za 
prihodnje leto,- sklepnega uračuna • In ponočila o 'posltì-
vanju uprave in nadzorstvenega odbora, o podelitvi raz-
rešnice upravji in nadzorstvenemu odboru.in,,o,določitvi 
vpisnine, kakor tudi višine eventualnih posebnih,jprir 
spevkov za..združbo; -, , .... , , . .,- •.,.-'..... , [• 

4. o naknadni odobritvi; razhodkov,.. Jtf,-v letnem р*Ол 
računu niso določeni; -

5. o nabavljanju, odsvojevanju in obremenjevanju 
nepremične imovine in o zadolževanju združbe, če se 
tak • dólg nel dfi izplačati iz xednihv dohodkov; y,\dVeb 
poslovnih-letih; i- ;,, \,./-. ..,,„ 0 ,,. ,y,ii:\t'tjs u , 
- 6, o zahtevah združbe 4>rotii .elanom. uipartR»,- ki so 
nastale-Џ opravljanja poslöv, im o Molitvi popbliaSčeaoev* 
za uvelja,vljenje in vtofevanje, rteh.terjatev*.i :, j - h ^ ; • • 

^ • V. Ј а у 1 г Ш : ^ А р ^ Р % ) т е б п Ш ž- Öp^u* 
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7. o reševanju vprašanj» ki se tičejo ureditve raz
merja učencev (vajencev); 

8. o postavljanju stalnega osebja združbe kakor tudi 
Ornjegovih prejemkih; 

9. d o&nayljanju strokovnih šol združbe in o njih 
organizaciji; ' 

10. o osnavljanju in vzdrževanju muzejev, vajeni
ških in pomočniških ; dontdv. it dv; 

V i l . ó osnavljanju m organizaciji zavarovanja za bo-
leizeh, 'onemoglost, smrt m'nezgode';' 

12.-0 osnavljanju 'in organizaciji podpornih in dru
gih človekoljubnih škladpv m ustanov; 
/ 13; o volitvi članov'ifažsoidniškega odbora, članov 

častnega'odbora iti'članov dragih posebnih odborov (pri 
obrtniških združbah: članov izpraševalnih komisij kakor 
ttidi člkhov v okrožne o'dbofe);; 

:. 14;. ó vseh predmetih, ki sicer spadajo po teh: pra
vilih, v področje; združbe, kakor tudi o predmetih, ki jih 
Ji: predloži v rešitev uprava; 
-,.,'. io. o pr.istqpu V: Zvezo združb in izstopu iz nje. 

Glede organizacije zavarovanja in osnavljanja pod
pornih in drugih skladov-in. njih upravljanja ter vplače
vanja prispevkov se predpišejo posebna pravila. 
'•' . Sklepipo tpČkaih i., 3., 4. ф 5. sè/ihorajo predložiti 
žbprnici'v.odobritev. Sklepe po točkah 11. in 12. odobru-
je ban po'zaslišanju zbornice: tlokïer, se ' sklepi ne 
odòbre, jih združba ne sme izvršiti . ' _ ' 

•i ' '''.'•' -'",'' '.' ,' "ClenOûC 

•';'Ciani uprave in rijìn-namestniki se volijo takò, da 
tó'zàatópàneV upravi' sorazmerno'vse' stroke. 
• ••• -Izvolitev-sinejo odkloniti sàmo člani: 

1. ki so prekoračili 60.' leto starosti ali ki zaradi 
boleh&osti, izvolitve,-ne morejo sprejeti; 

2. ki, .dokažejo» da morajo zaradi ; svojih poslov, biti 
neizbežno dalj časa. od rednega;/prebivališča odsotni ; 

3. ki so že opravljali dolžnost člana uprave. 
: ;Cknt se lahko iznoya-izvolijo za Sane uprave. 

, •""•ClenŽi . • ' » • • • 

O delu skupščine se nVora voditi zapisnik, v katerem 
Je treba navesti vsevažnejše, točke zborovanja, imena 
vseh-prisotnih članov», vse, predloge in sklepe, število 
glasov, .s.^i^ejfimi ee.bili'ipçkedini sklepi sprejeti; če; pa 
je bilò glasovanj* poimensko, tudi imena članov, ki so 
glasovali za--in zoper predlog,-kakor tudi imena onih, 
ki;sû se morda:glasovanja vzdržali., ,,.. 
.Zap i sn ik vodi žapiBnikar,:ki;ga odredi predsednik. 

SkupsTSinsWïapisnikoyer'asijaio-overôvitelji, ki jih iz
voli skupščina. ' - -- : 

• ' Združba 'niöra VročitlJfcbdrniei '• v 16' dneh: po ihéto-
уа^јц1'вкцрзШе; overovljen "ž&piBnlk o Bkupščini. Prav 
tak zapisnik je vročiti tudi banski upravi po prvostop
nem ôBSèini. upravnem oblästvjjj . ' 

•*№' Ćien(,2:2.' 

-' ®0^^^é]â©«bùp5filfie se i&mejo pritožiti v;1б> dneh 
na zbornico ̂ aimö oni ciani, ki sé prisostvovali! skupščini. 

:..••!- U^afe ЈеШ^ ekupščihej sr katerim, nastanejo pravice 
&i«BvèïB'c4ti,'Ba:f,^'«Otené zdrtiïbe» se .mora objaviti-že 
prihodnji dan ^ AftupAini'v prtetorîb združbe z ra»-

' ' U •• 

. .K-, 

U p r a v a. ; 

Člen 23. 
Uprava je izvršilni organ združbe. 
Uprava se voli na skupščini z absolutno večino pri

sotnih članov za tri leta. Konstituira se v prvLsvoji séji 
po. izvolitvi uprave in je sestavljena iz '. predsednika, 
podpredsednika in :.. članov. Večina članov, uprav* 
mora.bivati na sedežu združbe. <:'•",.' 

Prav tako se volijo tudi namestniki članov uprav«,, 
ki jih je..: • , •. . . i . 

(Uprava sme imeti največ 12 članov, mora pa jih 
imeti najmanj 5.) ' : ; - , - ' 

Č l e n 2 4 . - ;•...••' , 

Uprava opravlja vse posle združbe, kolikor ne spa
dajo po zakonu o obrtih in*po teh pravilih v. pristojnost-
kakega drugega organa združbe. 

V področje uprave spada zlasti: ( v - -
1. vpisovanje in evidenca članov, - izvrševanje skie*'' 

pov skupščine, predpisovanje članskega vloga (Člana-: 

rine) in določenega prispevka poedihim Članom in skrb 
za njih izterjanje; ' ' . , ' ' " •'•'..'•''.. 

2. zastopanje združbe pred upravnimi oblastvi in; 
sodišči, nasproti članom in drugim osebam; ; , ' ';; 

3. sestavljanje proračunskega predloga in sklepnega 
računa in potrebnih poročil in predlogov za skupščino 
kakor tudi upravljanje imovfiie združbe;', •'• , ' ;' 

4. upravljanje dohodkov An imovine združbe v mejah' 
zakona o obrtih in teh pravil; ',. 

5. nadziranje ustanov in zavodov združbe; 
6. postavljanje in odpuščanje začasnih nameščencev 

združbe, določanje njih 'prejemkov. ;skfb„ za celotno sta
nje in delovanje združbe; v ' . ; • : . ' ' ,j . , .'• , , 

7., oddajanje mnenj, predlogov,in, pojasnil v,primer; 
rih, ko tò zakon'o obrtih določa. '.•• , • ;.... . 

, . . ' • " C l e n ^ ; i • ',•'•• л • • • • ' • • ; • • ' • • 

Uprava rešuje posle svojega področja v sejali, kt 
jih sklicuje, predsednik, odnosno podpredsednik, če pa-
sta zadržana,- najstarejša članj uprave. Predsednik, odnos-, 
no podpredsednik, odnosno najstarejši Članiupraye mora, 
sklicati sejo, kadar nadzorstveni odbor ali ena. .tretjina 
članov to zahteva. Te seje sklepajo polnoveljavno,, če je. 
na njih prisotnih najmanj polovica jčlanov .uprave. Sklepa 
se z absolutno, večino prisotnih glasov. Ob enaki raz
delitvi glasov je odločilen ' glas predsedujočega. Glaso
vanje je javno,, razen o osebnih vprašanjih, ; . 

O delu seje se vodi zapishik, ki ga podpisuje pred
sedujoči obenem z zapisnikarjem., TJp;rava mora vršiti 
svoje posle-vestno in hitro. 

• .Clen 26V; ' ;'-"- " ', V,T'"';. ']'•']' 
Za združbo podpisuje pravnoveljavho in jo zavezuje 

predsednik združbe s še enim Članom uprave ali tajni
kom, šefom urada združbe. Vel/opisi združbe morajo 
imeti poleg- teh podpisov Uradni; pečat" združbe itii bi«. 
vpisani v vložni. zapisnik.'Za;,(lBgitinia\iiJó uprave pri 
opravljanju pravnih poslov ' zadoŠjBa' potrdilo "zbornice, 
da so v izkaznici navedene osebe resnično;èlafi uptave 
združbe V času, ko'se izkaznica izdal. ' V .-.'. ;, ' , 

•••' • • • • ' Č l e n 2 7 . ' ' •- :i-.i;.'••:••. : •.'••' 

.Vsi člani upraye vršijo. 'avòje' p.ofilerHrèzpte8aòr^ "'" 
Za protizakonitóiV : 

'-'-jo.Џв̂ улЏШ Џ^аф^Ј^ШЏЏ<Мк:Ц^ : 

• \ 

•:.Ш 



"ff-T* 

45. Kos. 797 

velja za člane, ki. so se y zapisniku zavarovali proti 
dotični odločbi, kakor tudi ne za člane, ki dotični seji 
niso prisostvovali in s svojim naknadnim ravnanjem niso 
pokazali, da soglašajo z dotično odločbo-

1 \ Člen 28. 
- . • ' . : > v . • 

Ce se izprazni člansko mesto v upravi, preden 
mandat preteče, se popolni z namestnikom po vrstnem 

•• ''redu v listi izvoljenih namestnikov. Mandat Člana upra
ve, ki je to tako postal, traja toliko časa, kolikor bi 

-•:•:. >trajal mandat njegovega prednika, čigar mesto je za-
.„sedel, ' ' 

, i-^лСе se izprazni člansko mesto v upravi in jè celotna 
'Rsta namestnikov izčrpana, mora uprava takoj nato skli

cati skupščino združbe, na kateri se izvrši popolnitev 
izpraznjenega mesta kakor tudi volitev vseh namest-

. nikov. Tudi za to popolnitev veljajo glede trajanja man
data odredbe predhodnega odstavka. 
• . >Če se' izpraznijo naenkrat vsa mesta v upravi, ime
nuje ban na predlog zbornice komisarja, ki takoj skliče 
âkupiiîmo, ki izvoli novo upravo skladno s členom 45. 
teh pravil. « 

..;'..; . ' N a d z o r s t v e n i o d b o r . . 
Člen 29. 

-;': Nadzorstveni odbor je kontrolni Organ uprave združ-
- -he za-vsè^ Vrste njenega poslovanja. 

Nadzorstveni odbor sestoji iz najmanj ytreh članov, 
člani nadzorstvenega odbora se volijo na letni skup
ščini z absolutno večino glasov prisotnih članov za tri 

: iéta.'Na isti način se volijo tudi namestniki članov nad-
• ~ Zòrstvenega odbora, 

. , . Oolžnost: nadzorstvenega odbora' je, da ; pregleda 
•pred letno skupščino poslovanje uprave, zlasti v stvareh 
finančnega značaja* da pregleda blagajniške knjige in 
preizkusi proračun in sklepni račun in da poda -o njih 
in o vsem poslovanju združbe kakor, tudi o delovanju 

;̂ _ uprave redni skupščini svoje poročilo. 
ftadzorstveni odbor sklepa polnoveljavno, če je v 

seji prisotna'večina njegovih'članov. 
'•"" Vsak član ̂ nadzorstvenega odtoora irna' pravico^ pri

sostvovati ! vsem sestankom upr^ä^, kjer :ima tudi pra-
'• vibo govoriti. ••'-.'. ••':•• -i • ;' ' : , . : . : • 

Odredbe Ölönbv 2ђ.,>!27i in,'28.:,J;eh opravil veljajo 
'• sinifelno tudi za''nadzorstveni odbor. 

:«'.: .,.•,• OLd.bori a l i o d s e k i . ./ 
~^nw •;.• ' •••••• • • -:<. С 1 в п 3 1 ; - • :,:..- . . . - • • 

•'*» z d r u ž b a sestavi stalne-odbore' ali odseke za nasled-
' nîôiftrokè'№rtfnSèV švbjm. članov: ( | • 

.J^A.lA-

V Ti odbori aH' ocfieMf'tbžgravljajb o vprašanjih', M ;zani
majo posebna'- dbtične^strbtfe,' a:•. ne segajo" v obife inte
rese,,združbe, kakor tudi o vprašanjih,, ki jim jih'uprava 
poveri. Clane teh.odborov урЦјо jlani, zdjružbe, ki. pri
padajo dótijni stroïL Po teh vprašanjih lahko izdajajo 
sklepe, ki jjh izvršuje uprava, združbe. Za delovanie teh 
odb.orov ali odsekov sme predpisati združba .poseben 
pravÜ&k. Ta praviltìik òdóbrùje zborüicä.' v." ' '. 

Člen 32. . - :, -
л - ' ŽdružbV làhka','usiamovi' *ј>о potrete!" tuđi 'začasne 

; odbore za razpravljanje poeđinih l ton^etr i^ '^ràSànj, 
. . . Д1 odhodi $ 1 ^ seji 

uprave, na kateri se.sklepa o kakem predlogu odbora, 
sme biti navzoč poročevalec odbora s pravico do besede. 

P o v e r j e n i š t v a, • ' ' 
Člen 33. ; i _ 

V krajih, kjer je najmanj 25. članov združbe, v 
ostalih krajih pa, če smatra uprava to za potrebno, se 
ustanove poverjeništva združbe. , ,....", 

Naloga teh poverjeništev:je, da podpirajo.upravo pjri 
vpisovanju in; evidenci članov, pri sklepanju učnih, po»; 
godb, pri izvrševanju sklepov skupščine, in, uprave, pri 
skrbi za pobiranje članskega vloga (članarine) in, član
skih prispevkov, pri zastopanju združbe v vseh upravnih 
poslih, kolikor to uprava od njih zahteva ali jih za to 
pooblasti. ,•'•,,. ;.јл;.•;.-... 

Člen 34 
Poverjeništvo sestoji iz treh öseb, ki jih voli uprava 

izmed članov združbe iz dotičnega kraja ih eventualno 
temu prideljenega področja. Mandat Članov poverjeništva^ 
jé po trajanju nedoločen. "' ••••'••^•) 

Poverjeništvo sme biti ^o potrebi pozvano tia'seje: 
uprave; toda v teh sejah člani poverjeništva Naimaj» 
pravice glasovati. ' ' •'•'• 

Imena izvoljenih članov poverjeništva -Se morajo' 
takoj po izvršeni volilvi priobčiti z objavami v vSeh "kral
jih področja dotičnega poverjeništva. T a itnéaase moïaj6: 

priobčiti tudi zbornici; preko občega upravnega oblastva 
prve stopnje pa tudi banski upravi* -' 

Č a s t n i o d b o r . • , 
Člen 35. V • 

.. ...„JCasinir odbor za . razpravljanje sporov m e d ' č l a n i 
združbe je poklican, 'dtf rèlujë-s^rejmé'd' članic zdinlžbo' 
pO vprašanjih, ki izvijajo iz 'niedseb.ojnifa^odndšaje^ član
stva. Ta òdbòr ima'2...™. članov, kï jih voli skUpSčinl.-

V. Sodelovanje s pomočniki. 
r, člen 36. ' '." '('";t'_ ' 'y^l,. 

, Ce se ustanovi za.področje združbe^po | 3$6..zakona 
o obrtih pomočniški odbor, mora združba pri vzdrževa
nju dobrih odnošajev med njenimi člani kot sluzbòdavèì 
z ene strani in, njihovim .ppmožnim, osebjem^ 'z drn'gjp 
strani,, kakor tudi pri .pospeševanju,, stanja An razmer 
pomožnega osebja; njenih cianosi .sode}ovati s ppinöEni-
škim odborom skladno s §> 386. zakona o obrtih. jCe sé 
pomočniški odbori ne ustanove, lahko združba Sodeluje 
z drugimi organizacijami pomožnega osebja, kjer jih 
j e k a j . ' • : ; * : • •... •>-..• . . , , . . . t 

Uprava združbe in ; pomočniški odpor se lahkotna 
predlog, .erieali druge stranke- sçstaneta- zaradi .'skupnega, 
posvetovanja in. razpravljanja Vprašanj, ,,omenje,nii^ z 
prvem odstavku,.kakor tudi zaradi'osnavljanja in,uprav
ljanja onih ustanov, ki jih psnavlja združba in pri katero» 
je tudi pomožno osebje udeleženo. 

Pomočniški odbor sme .«dedit i dva zastopnika na 
skupščino.združbe. Pravico, imata^'govoriti y vprašanjih, 
ki se.nanašajo na poinožno osebje. • ; . , , / > 

Uprava združbe in pomočniški odbor smëta na^pjesd-
log ene ali druge strani sklenit}, da s,e sestajata na 
skupno posvetovanje o' važnih vprašanjih skupnega 
interesa. .. ' •̂*., 
•:J''".'.]I.•.'•-. ..;.'".:• > y ï - I m o j i n a , y : ' . ' . . - i ' ï v 

O vsej premični in nepremični'imovini z;đru^beJ«*9rtl 
voditi uprava .združbe, inventar, godpomi, M . d ^ g O ß P 

l i . 
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vekoljubiri skladi sestavljajo del imovine združbe, njih 
stanje pa je treba izkazovati posebej. Pri upravljanju 
imovine se mora držati uprava proračuna, ki ga je 
odobrila skupščina. Uprava združbe mora predložiti 
redni skupščini v odobritev proračun razhodkov in do
hodkov za naslednje leto. 

Izdatki se smejo činiti za redno poslovanje in za 
opravljanje poslov, ki spadajo v področje združbe po 
zakonu o obrtih, kakor tudi za kulturne, človekoljubne 
in 'socialne namene. 

Gotovina združbe se mora nalagati tako, da je imo
vina združbe čim bolj zavarovana. 

Člen 38. 
Združba dobiva svoja materialna sredstva iz: 
1. dohodkov od svoje imovine; 
2. članskih vlogov (članarine) in članskih prispevkov; 

, 3 . prostovoljnih prispevkov; 
4. drugih dohodkov (volil itd.). 
Članski vlog (članarina) znaša Din ~ na leto 

[alU Članski vlog (članarino) odreja za vsako leto skup
ščina združbe] in se plačuje polletno ali letno, in sicer 
naprej. Ce član kljub pismenemu opominu svojega član
skega vloga ne plača pravočasno, ga izterja na zahtevo 
uprave obče upravno oblastvo prve stopnje z izvršbo. 
(Clanski vlogi se lahko določijo za poedine člane raz
lično po jačini in gospodarski moči. 

Vpisnina, ki jo plačujejo novi člani ob vstopu v 
združbo, znaša Din 

Ce se izdatki združbe ne morejo kriti iz rednih 
dohodkov, sme skupščina združbe na predlog uprave 
skleniti, da se predpiši članom poseben prispevek, ki 
se pobira od članov poleg članskega vloga (članarine). 

Pravila posebnih skladov in ustanov odrejajo, kolik
šen, je prispevek v korist teh skladov in ustanov. 

Člen 39. 
Naloge za izplačila iz blagajne združbe podpisuje 

predsednik z enim članom uprave ali tajnikom-šefom 
urada združbe. Za izdatke, določene z letnim proraču
nom, ki presegajo vsoto Din 1000— (tisoč dinarjev), je 
potVeben sklep uprave. Za izdatke, ki niso določeni z 
letnim proračunom, je potrebna predhodna odobritev 
skupne seje uprave in nadzorstvenega odbora; ti izdatki 
pa se morajo po členu 19.,* toč. 4., teh pravil predložiti 
naslednji skupščini v naknadno odobritev. 

Člen 40. 
Uprava združbe mora predložiti redni letni skup

ščini sklepni račun za preteklo leto obenem s poročilom 
o svojem poslovanju v minulem letu in o stanju imovine 
Sklepni габип kakor tudi letni proračun morata biti 
objavljena v prostorih združbe najmanj 15 dni pred 
ekuoščino. da iu člani lahko pravočasno prouče. 

Člen 41. 
Nadzorstveni odbor predloži skupščini svoje poro

čilo posebej. Poročilo podpišejo vsi člani nadzorstvenega 
odbora. 

Vu. Uràd zdrušbe. 
Člen 42. 

Za opravljanje vseh administrativnih poslov združbe 
lahko ustanovi skupščina urad združbe. Urad sestavlja 
pisarniško osebje združbe. 

45: kos/ 

Tajnika kot šefa urada in vse stalno osebje postav
lja na predlog uprave skupščina združbe. Začasno osebje 
postavlja uprava in mu odreja njegove prejemke. 

Nadzorstvo nad poslovanjem urada vrši predsednik 
združbe. Vrši tudi disciplinsko oblast nad osebjem 
združbe. \ ;' 

VIII. Nadzorstvo. 
Člen 43. •• v , ! ' 

Nadzorstvo nad združbo vrši zbornica y ••; 
Za zbornico po teh pravilih se smatra samo ta zbornica. 

Zbornica sme vsak čas odrediti pregled celokup
nega poslovanja združbe. Vsaki skupščini.. kakor;, judi, 
vsakemu sestanku poedinih organov združbe .sme pri
sostvovati odposlanec zbornice, ki ima pravico.do besede. 
Zbornica je upravičena zahtevati od združbe, naj v 4-lo
čenem roku odpravi ugotovljene nedostatke. Ce zdruibr, 
tej zahtevi ne ugodi, postopa zbornica po členu.^45 
teh pravil. . ' , д 

Ce zbornica v 15 dneh, odkar je zanjo zvedela, spo
zna, da nasprotuje odločba uprave ali skupščine zakonu, 
zakonitim naredbam in predpisom ali tem pravilom ali 
če se je z njo vobče prekoračilo področje združbe, ustavi 
njeno izvršitev. 

Zoper vsako odločbo, ki jo izda zbornica -ob/.izvrše
vanju svojega nadzorstva, se sme pritožiti združba na 
bansko upravo. ' 

Člen 44. 
Ban sme odrediti, da prisostvuj vsaki skupščini 

združbe predstavnik* oblastva, ki obvešča bansko upra
vo o poslovanju skupščine. Banska uprava ima pravico, 
razveljaviti v 15 dneh, odkar je doznala zanjo, vsako 
odločbo uprave ali skupščine, ki nasprotuje zakonom, 
zakonitim naredbam in predpisom ali tem pravilom ali 
ki se je z njo prekoračilo področje združbe, če ni zbor
nica tega že prej storila. 

Člen 45. 
Ce se pregreše uprava ali poedini njeni člani pri 

svojem poslovanju zoper svoje dolžnosti, zoper odredbe 
zakona o obrtih ali teh pravil, jih sme kaznovati zbor
nica z disciplinsko kaznijo do Din. 1000-— (tisoč dinar
jev). To kazen je izročiti človekoljubnim skladom združbe 
ali pa porabiti zadruge človekoljubne namene. 

Ce se izkaže uprava ali član uprave nesposobno ali 
nesposobnega za voditev poslov združbe ali če se po
novno pregreši ' zoper pravila ali zàkòn, disciplinske 
kazni po prednjem odstavku pa ne zadoščajo, da^bi^se 
zavarovalo pravilno poslovanje uprave, spie bän po 
službeni dolžnosti ali na predlog zbornice upravo'združbe 
ali poedine njene člane dolžnosti razrešiti, za voditev 
poslov združbe do izvolitve nove uprave pa postaviti 
komisarja. V tem primeru mora sklicati komisar,v treh 
mesecih skupščino, da se izvoli nova uprava.: .. ,, 

K . Izpremembe in dopolnitve 

" • * Д fr-Tfrfllftl1 29ШШ& tëi_~ c * ur. 

člen 48. 
Za izprememibe Џ dopolnitve teb pravil -je pogrebno, 

da je prisotna na skupščini majmaaj V* vseh ciano* 
združbe. •'' ' "'.•' 

Tako usvojene izprememibe in. dopolnitve postenejnv 
polmoveljavne, ko jiH odobri ribarnica. , » • .•;• 

•& 
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X. Prestanek združbe. 
Cieca 47. 

Združba sme prestati, če zbog nizkega števila članov 
ne daje možnosti za uspešno delo in če se z uporabo od
redb odstavka (') § 356. zakona o obrtih njeno področje 
spoji s področjem druge združbe. Prestanek združbe od
reja zbornica. 

Imovina združbe, ki je tako prestala, se uporabi 
predvisem, da se likvidirajo njene obveznosti, ostanek pa 
prevzame nova združba. 

Če se ustanovi nova združba ali izloči področje 
združbe v druge aid nove združbe, pripada novi združbi, 
ali združbi, ki ji pristopijo bivši člani, sorazmeren del 
dotedanje imovine. Ko se odreja velikost tega dela, se 
mora upoštevati število izstopajočih članov. 

Če so pasiva večja od aktivov, je treba pokriti pri
manjkljaj iz posebnega prispevka, ki se predpiše vsem 
prejšnjim članom združbe. Če se ne doseže v tem pogledu 
sporazum, odJoča zbornica. Če bi bila delitev škodljiva 
koristim imovine ali sklada samega ali če bi nasproto
vala interesom njune namembe, odredi zbornica po za
slišanju prizadete združbe, naj se imovina ali sklad ne 
delita in naj se skupno vodita in upravljata. V teh pri-
rih je postopati po posebnih predpisih, ki jih predpiše 
ban po zaslišanju zbornice. 

XI. Končne odredbe. 

Člen 48. 
Ta pravila so se usvojila na ustanovni skupščini 

združbe trgovcev (obrtnikov) za srez (mesto) „._ 
;...; ., ki je bila na dan — 1932. v ~...~ , 
postanejo pa polnoveljawna im stopijo v moč, ko jih odo
bri po § 364. zakona o obrtih 

У Beogradu, dne 31. marca 1932.; br. 9805/u. 
Minister za trgovino 

in industrijo 
dr. Albert Kramer s. r. 

Banove uredbe. 

V—No. 13/187. 
Predmet: Oprostitev ljudskega dela 

in odkupnine za nedržavne ceste. 

Razglas. 
Ministrstvo za gradbe je z odlokom M. G. br. 8049/32 

z dne 6. aprila 1932 oprostilo obveznosti ljudskega dela, 
odnosno odkupnine sledeče ustanove in društva: 

1. Vse knjižnice in čitalnice ter njih fonde, 
2. narodne univerze in njih fonde, 
3. fonde za podpiranje siromašnih dijakov, vseh loi, 
4. Jadransko stražo — Split, 
6. narodno odbrano — Beograd, 
8. zvezo trezvene mladeži — Beograd, 
7. strelsko zyezo, 

9. zvezo izvidnikov, planincev in skavtov, 
10. ferialno zvezo, 
11. Sokol kraljevine Jugoslavije, 
12. društvo Rdečega križa, 
13. pomladek društva Rdečega križa, 
14. sportsko zvezo, 
15. vsa ženska humana in kulturna društva, 
16. pevsko zvezo in pevska društva, 
17. Matico srbsko — Novi Sad, 
18. Hrvatsko Matico — Zagreb, 
19. Jugoslovensko matico, 
20. Rusko matico— Novi Sad, 
21. Prosvetno zvezo — Ljubljana, 

in prosvetno društvo >Gajret<.. — 

22. Književno zadrugo — Beograd, 
23. kulturno in prosvetno, društvo >Prosveta< — 

Sarajevo, 
24. kulturno 

Sarajevo, 
25. kulturno in prosvetno društvo >Napredak« — 

Sarajevo, 
26. društvo >Zmijanje< — Banja Luka, 
27. dobrodelne ženske zadruge, 
28. društvo za gradnjo kulturno-prosvetnih domov, 
29. muzeje, 
30. prostovoljna gasilska društva, 
31. Aero-klub. ' 
Ta odlok je bil priobčen po ministrstvu prosvete 

vsem imenovanim ustanovam in društvom in vsem ban
skim upravam.. • • 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 3. junija 1932. 
Po pooblastilu bana, 

, načelnik tehničnega oddelka^ 
Ing. M. Kraje s. rt 

429. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No. 31165/1. 

Objava. 
Občina Bloke, v srezu Logatec, bo pobirala od dneva 

razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. naslednje, 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 180-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 12-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 25—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 16—, 
f) od praSičev Din 16—, 
g) od drobnice Din 5*—. 

Kfldjey^ Uaska uprava Dravske banovine v LJubljani, 
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II. No. 105/2. 
Objava. 

Občina Brezje, v srezu mariborskem desni breg, bo 
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Шп 25*—, 
c) od. 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 10'—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 5#—, 
f) od prašičev Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 31. maja 1932. 

II. No. 117/1. 
Objava. 

Občina Ceršak, v srezu mariborskem levi breg, bo 
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« '••» letu 
1932. naslednje občinske trošarine: ' 

a) od 100 1 vina Din 50-—, 
•b) od 100 1 vinskega mošta Dim 125'—, 
c) od 100 l piva Din 15*—, 
č) od M stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravska banovine v Ljubljani, 

dne 1. junija 1932. 

IL Na. 3695/1. 

Objava. 
Občina Krčevina, v srezu mariborskem levi breg, 

bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932: naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 60—, 
b) od 100 1 piva Din 50—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

roma in konjaka Din 5"—, 
č) od goveda nad 1 letom Din* 10-— (tudi od uvo

ženega),: , : ' : ' 
d) od goveda pod 1 letom, od prašičev in drobnice 

Din- S--1-' (tudi uvožene), < 
e) od. 100 kg uvoženega ;mesa vseh vrst Din 20-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v. Ljubljani, 
dne 1. junija 1932. 

II. No. 31577/1, 
Objava. 

Občina Orehova vas, v srezu mariborskem desni 
breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem 
listu« za leto 1932. naslednje občinske trošarine: '•••'• 

a) od 100 1 vina Din 75'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25—, . 
c) od 100 1 piva Din 25'—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—, " ' . 
d) od goveda nad 1 letom Din 20*—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10-—, '_ ..... 
f) od prašičev Din 10—. '.•';. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 31. maja 1932. 

II. No. 30201/1. 
Objava. 

Občina Skale, v srezu slovenjgraškem, bo pobirala 
od dneva razglasitve v'»Službenem listu« v letu- 1932. 
naslednje občinske trošarine: '',-• 

a) od 100 1 vina Din 100—, ' ; ; >. 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 60—, 
c) od 100 1 piva Din 50—, 
č) qd hI stopnje alkohola : špirita, žganja, likerja,, 

ruma in konjaka Din 10-—, '-.•'> 
d) od goveda nad 1 letom Din 30—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 20—, ••••-.; 
f ) o d p r a š i č e v D i n 2 0 - — , , ; ' , . , .•••'- .'••••; 
g) od 100 kg uvoženega mesa vseh; vr,st,.Din 3(r—•, 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani;, 
dne 31. maja 1982. •••••'' -. • • • * 

II. No. 4452/1. 
Objava. 

Občina Žice, v srezu mariborskem levi breg, bo po
birala od dneva razglasitve« v »Službenem listu« v letu 
1932 naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75—, > 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75—, 
c) od ђ1 stopnje alkohola spjüfrtä, ', Žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani*!. 

dne .30. maja 1932, . - • ; 

.^^^^**£ 

; • • • • , • ' • • ' ' - ! " • - . x- ' * ï 1 - - : ' 
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,.,10. Vsako, v točki 1. tega člena omenjeno vozilo, s 
katerim se vrši promet, mora imeti poleg prometne ta
blice vedno tudi svojo prometno knjižico. 
'-' i l i Prometna knjižica je strogo vezana z vozilom in 

ga'"mora stalno Spremljati, neglede na izpremembe v 
lastništvu. 

12. Zbog tega mora upravno (policijsko) oblastvo, 
činrprejme poročilo o prodaji registriranega vozila, vpi
sali to izpremembo. y svoj register in v prometno knji
žico, ha to pa, o tem obvestiti pristojno davčno upravo. 
Ce.se.je to vozilo prodalo oäebi,.ki ne živi na področju 
dotičnega upravnega oblastva, je tò dolžno črtati vozilo 
iz;evòjega registra in o tem s posebnim spisom obve
stiti davčno upravo in upravno oblàstvo, pristojno za 
kupčevo stanovališče. Istotako je postopati, če premeni 
lastnik vozila svoje stalno prebivališče. 

13. Zaradi enotnosti tiska in izdaja prometne knji
žice za vso kraljevino davčni oddelek ministrstva za 
finance. Te knjižice' ražprodajajo davčne uprave po na
bavni ceni. 

\ 14. Prometna tablica in. prometna knjižica se mo
rata odvzeti lastniku onega vozila, ki se je vzelo iz pro
mèla, ker je pokvarjeno. Tako. vozilo se mora pretihodno 
komisijsko pregledati in nato na osnovi komisijskega za
pisnika črtati iz prometnega registra, o čemer je treba 
takoj Obvestiti pristojno davčno upravo. , 

15. Odredbe o prometnih knjižicah ne.veljajo za ona 
vozila,/ki niso zavezana tej taksi po predpisih pripom
be .5- tar. post. 100. taksne tarife ali ki so te takse 
oproščena. • . , . . . - . 

16.. Za taka vozila se izdajajo posebna . prometna 
dovolila, v katerih se morajo točno, označiti predpisi, po 
katerih! je- dotično*-vozilo oproščene -plaöila7,,takse ia-tar; 
post. 100.. taksne tarife. .. ,; ...'. 

17. Vsa vozila, za katera se plačuje letna taksa po 
teži, se morajo v zakonskem roku stehtati, in to y teh-le 
p o k i h ; , . . • • . . . • . „ :.. •', 

a), nova vozila in popravljena.'vozila ,y, 10 dneh od 
dne pfijave; 

b) motocikli, ki so. sedaj v prometu, najkesneje do 
dne 25. maja 1982.; . ;.• •., 

• c) vsa ostala vozila do ;dne 31:' decembra 1932. 
18. Tehtanje se vrši na občinskih ali državnih teht

nicah;'vpričo organa' upravnega obla'Stvâ iri finančne kon
trole, in to samo v krajih, kjer je sedež upravnega ob
lastva prve stopnje ; o tem' izdaja 'občinsko, odnosno' dr
žavno oblastvo posebno potrdilo. Odrejeni organi, ki pri
sostvujejotehtanju^ motajo tùdi podpisati potrdilo o teži. 

19. Vsako Vozilo. Sé mora stehtati skupaj z vsemi 
. gripravanu, orodjem in retervninii-deli, ki spadajo k 

djotiSnémil vozilu, in tò še mora V potrdilu posebej ozha-
citiï'Bencih, olje in ostali pogonski material sé ob tehta
nju ne upošteva. _ • 

; 20. Vse stroške .za tehtanje trpi lastnik vozila.. 
21., k o se vozilo stehtaj, mora.lastnik.svoje vozilo 

takoj poslati v komisijski pregled. "_.-..-.'.. ;, 
' "Ž2. Komisijo za pregled vseh vozil sestavljajo: en 

organ upravnega, oblastya prve; stopnjp, чер strojni in
ženjer ali podoben strokovnjak in en organ finančne 
kontrole; ' : • ••" ••:>• -:-\^v' ; : : , f ; * ' . . 

'" Ш Po i ^ š e ^ m : pregledu ëéstâvî komisija zapis
nik;^ vanj zapiše vee potrebne podatltSê, kàkor: vrsto v«-; 
ziik(' pbpis}''težo itd. Komisijski zapl§nik o izvršenem 

&%' " ->^^ЈрЈ4бдр% 

24. Na osnovi komisijskega zapisnika izpolni uprav
no oblastvo prve stopnje prometno knjižico, v katero 
vpiše vse potrebne podatke. 

25. Komisija za pregled vozil se sestaja pri pristoj
nem upravnem oblastvu po polrebi, in to samo ob dolo
čenih dneh. 

26. Tehtanje in komisijski pregled se vrši za vsako 
vozilo samo enkrat. ' Vsi podatki, vpisani v prometno 
knjižico, veljajo, dokler se prometna knjižica lastniku 
dotičnega vozila ne odvzame. 

27. Ce komisija o teži dvomi, lahko ponovi tehtanjt 
na isti tehtnici vpričo lastnika in komisije. 

28. Izjemoma je treba vozilo, čigar knjižica se je iz
gubila ali je propadla,, iznova stehtati in komisijsko pre
gledati. Ne sme se izdajati kopija prometne knjižice. 

29. Ko preizkusi tehniške pogoje in izpolni promet
no knjižico, mora napotiti upravno oblastvo predložilća 
"s prometno knjižico vred na pristojno davčno upravo, 
da plača predhodno letno takso za uporabno odobritev. 

30. Cirri prejme davčna uprava knjižico, vpiše do
tično vozilo v svojo likvidacijsko knjigo, postavi nanjo 
številko likvidacijske knjige in izda nato nalog za pla
čilo letne takse. Pp vplačilu letne takse potrdi blagajnik' 
na knjižici.prejem te takse in napoti predložilca na pri
stojno upravno oblastvo zaradi nadaljnjega postopanja. 

31. Lastniki avtotaksijev in tovornih avtomobilov, ki 
izvršujejo obrt prevažanja blaga, morajo pribaviti pred
hodno tudi potrdilo, da so plačali za preteklo leto pri-
dobnino za svoj obrt. 

32. Šele, ko prinese vložilec prijave upravnemu ob
lastvu prometno knjižico's potrdili o plačani letni taksi 
in plačanem davku, ga vpiše to v register vozil, mu izda 

.odobnlq, za,uporabo vozila in,mu.da številko. . 
,33i Z vozili iz točke 1. tega'clena-se ne sme vršiti 

nikakršen promet, dokler se ne dobi za dotično vozilo 
odobrilo za uporabo od pristojnega upravnega oblastva 
prve stopnje. 

34. Odobrila za uporabo vozil, omenjenih v točki t . • 
tega člena, so zavezan^ taksi iz točke 2. tar post. 100-
taksne tarife in se ne smejo izdati, če se predhodno he 
plača taksa iz te tarifne postavk«. To ne velja za vozila, 
ki so po odredbah točke 1. pripombe ,-5. k tar. post. 100. 
taksne tarife oproščena letne takse za uporabo. •- •' 

35. Taksa iz točke 2. tar. post. 100; taksne tarife.se 
plačuje v gotovim. ' •' ' ' 

36. Prometna кпјШса se ne odvzame onemu lastni
ku, čigar vozilo je vzeto iz prometa po njegovi zahtevi; 
odvzame se mu pa prometna tablica., 

37. Prošnjo za plombiranje sme vložiti samo lastnik 
dotičnega vozila, in 4o vedno obenem s prometno knji
žico'.' • ' ' ' 

38. Cirri usvoji upravno oblastvo takò zahtevo, mora 
dotično vozilo v 24 urah plombirati, pò izvršenem plom
biranju pa tudi v prometnem registru označiti, da je 
postavljeno dotično vozilo pdö plombo. 

39. Vozilo se mora tako plombirati, dû se nikakor ne 
da pognati, ne da bi se plomba sama poškodovala. 

40. Naj se plomba sname, še zahteva è prošnjo, ki je 
zavezana taksi iz točke 1. te tarifne postavke. . 

Preden se plomba s tako plombiranega vozila sna
me, mora lastnik predhodnoplaČati letno takso za tekoče 
in prihodnjö tromeseČje; pri tem.se, računa za .vsako'tro-
mesečje ena četrtina letne takse, Če ni ta za dotično leto 
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41. Inozemci, turisti in dvolastniki morajo predložiti 
za svoja vozila, ki prihajajo, v našo kraljevino, obmejni 
carinarnici spremne listine (triptih, dovolilo itd.). Vstop
na carinarnica mora postaviti na listino dan prihoda 
dotičnega vozila v našo kraljevino. 

42. Kadar odhajajo ta vozila iz naše kraljevine, se 
morajo vpisati pri izstopni carinarnici v kontrolnik ino
zemskih vozil. 

Ta kontrolnik se mora voditi tako, da se ob vsakem 
času iz njega lahko vidi, kdaj je dotično vozilo prišlo in 
odšlo iz naše kraljevine, za kateri čas je pobrana taksa 
iz pripombe o. k tar. post. ICO. taksne tarife in kje je 
ta taksa vknjižena. 

43. Ce j© treba, da se ta taksa pobere, pobere cari
narnica to takso in vpiše pobrano takso v kontrolnik, 
lastniku ali vozaču pa izda potrdilo o pobrani taksi. 

44. Ves posel glede knjiženja in pobiranja takse se 
mora voditi tako, da se promet sam nikakor ne ovira. 

45. Vsa vozila, ki so zavezana taksi iz te tarifne po
stavke, plačujejo, če so vpisana v naši kraljevini v regi
ster, 7 let od dne 1. januarja 1932. dalje, po tem roku za 
vsako nadaljnjo odobritev za uporabo polovico letne 
takse iz te tarifne postavke. 

46. Upravna, odnosno finančna ali občinska oblastva 
imajo pravico zahtevati prometno knjižico na vpogled, da 
se uverijo o plačilu takse. 

47. Za poizvedbe in sojenje o kaznivih dejanjih glede 
prijavne takse so pristojna upravna oblastva prve stop
nje. 

Pritožbo zoper obsodbo je vložiti na pristojno finan
čno direkcijo v 15 dneh po oblastvu, ki je obsodbo iz
reklo. 

48. Za poizvedbe in sojenje o kaznivih dejanjih glede 
letoe takse so pristojne davčne uprave. Te postopajo po 
ovadbah pristojnih organov državnih oblastev kakor tudi 
po privatnih ovadbah. 

Politično (policijsko) oblastvo mora o vsakem odkri
tem kaznivem dejanju glede letne takse obvestiti davčno 
upravo zaradi postopanja, isto pa mora storiti tudi 
davčna uprava glede prijavne takse. 

49. Uradniki, ki ob pobiranju takse tega ne izvrše, 
kakor treba in oškodujejo državno "blagajno, ali ki eo 
vobče nemarni v izvrševanju predpisov tega člena, se kaz
nujejo v denarju od 30 do 500 dinarjev. Premalo pobrano 
takso mora doplačati lastnik vozila. 

50. Za prijave ostalih navadnih vozil, ki niso omenje
na v tar. post. 100., ki pa se po zakonskih predpisih tudi 
prijavljajo in dobivajo odobrilo za delo in porabo, se pla
čuje taksa po tar. post. 1. taksne tarife, za odobrilo pa 
taksa po tar. post. 5. taksne tarife. Navadni kmetiški 
vozovi kakor tudi dvokolice, ki služijo izključno za po
trebe dotičnega lastnika, ne plačujejo takse iz te točke. 

51. Ko stopi ta pravilnik v veljavo, prestanejo velja
ti vsi prejšnji predpisi, pojasnila, navodila itd., ki se na
našajo na tolmačenje o pobijanju takse na vozila, ome
njena v tar. post. 100. taksne tarife.« 

Člen 48. 
Člen 107. se izpfemtoja ш se glasi:' 

>Člen 107. 

I. 0 b 8 predpisi. 
1. Taikso iz ferr. post. 101- taksne tarife трШтф v ko-, 

rist državne blagajne državne in јвсдеафпе Т&Ш&У; 
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mednarodnem in notranjem prometu, brodi in plovni 
objekti katerekoli vrste na rekah, jezerih in kanalih v no
tranjem prometu in tramvajska podjetja. 

2. Ta taksa se pobira pri plačilu voznine, in sicer na 
znesek čiste voznine. ^ .,.'...• 

3.. Znesek te takse mora biti vračunan v obračunskem 
stavku. Pri potniških vozovnicah se vračuna ta taksa sku-. 
paj z voznino v vrednost vozovnice. Zaokrožanje se vrši 
na skupen znesek voznine s takso vred. ' 

, 4. Za vrednost voznine za prtljago, pse in ekspresno.. 
blago se smatra ona vsota, ki se plačuje za prevoz teh. 
predmetov. V to voznino ne spadajo ostale vsote, ki se. 
plačujejo pri prevažanju teh predmetov, kakor: manipu-
lacijske pristojbine, pristojbine za zavarovanje redne do-
stavitve itd. 

5. Za vrednost voznine za vse ostalo blago se smatra 
ona vsota, ki jo je treba plačati, da se pridobi na želez
nicah, plovnih objektih in eventualno na tramvajih pra-. 
vica prevažati vse predmete, izročene v odpremo, in si- ; 

cer po pTedpisu dotičnih tarif. V voznino ne spadajo po
stranske pristojbine, kakor: ležnina, oborina, tehtarina» 
čakarina% povzetje itd. ., 

6. Pri vozninah, pri katerih ima delež več podjetij, 
pobira in polaga vsako podjetje ustrezno takso po svojem 
deležu. ;.. • 

7. Na vsote voznin, • pobranih v tuji valuti, se vrai 
obračun po onem tečaju, po katerem se je voznina s tu
jimi železnicami obračunila in plačala. 

8. Tej taksi ni zavezan znesek onih listings katerimi 
se ne pridobi pravica potovati, kakor: vrednost peron-
skega listka, listka za pridobitev določenega sedeža v 
vlaku, izrečene kazni, vrednost zapadlih varščin in brez- • 
plačnih vozovnic itd. ,. T 

9. Takse iz te tarifne postavke ne plačujejo-, 
a) kralj in Člani kraljevske hiše; 
b) država za svoje pošiljke; 
c) samoupravna telesa, privatne osebe in družbe za 

svoje pošiljke na lastnih železnicah, če te pošiljke niso na
menjene za prosto trgovino; ' ' . ' • ' " 

č) lastniki plovnih objektov za svoje pošiljke, ki so 
namenjene za potrebe eksploatacije plovnih objektov. 

10. Tej taksi niso zavezani: 
a) prevozi z zrakoplovnimi prometnimi sredstvi; 
b) prevozi s tovornimi in drugimi čolni, in temu 

podobnim; 
c) prevozi z odcepnimi železnicami; .-•.,• ' 

••• č) brezplačne nakaznice. 
11. Taksa za prevoz potnikov, blaga, prtljage itd, 

se pobira in izroča državni blagajni v gotovini. : ..' .. 
12. Taksa za prevažanje na brodih in ostal to ob jek-,; 

tih se plačuje vnaprej s kolki po položeni zakupnini to se .„ 
prileplja na referat, ki se mora spojiti z zakupno po-;, 
godbo. • 

13. Prevozi, za katere se ne plačuje nobena zakup-, 
nina, ki pa se vrše redno za nagrado, so tudi zavezani . 
tej taksi. Pri teh prevozih se morajo uporabljati prevozne... 
karte državne izdaje. 

II. Državna in pooblaščena prometna podjefla. 

14. Večja privatna brodarska podjetja, ki vodijo po
trjene knjige po sistemu dvojnega knjigovodstva, smejo 
zaprositi na osnovi predpisa pripombe 4. k tax. post. 1Ö1« 
pri ministru za finance za ugodnost, da smejo polagati <•. 
pobrano takso iz te.tarifne, postavke pri d,ržavni blagajni 
mesefioo, in to. na omoyi iapiska iz. sröiih fcojig. Imena 



45. kos. 787 

tako pooblaščenih podjetij se objavijo po »Službenih no-
vinah«. 

15. Podjetja, ki prosijo za ugodnost iz pripombe 4. 
k tar. post. 101. taksne tarife, morajo predhodno dokazati. 
da redno vodijo glavno knjigo, primanoto ali dnevnik 
(žurnal), blagajnično knjigo in knjigo tekočih računov 
(saldo-konto)'in da izpolnjujejo njih blagajne, predstav
ništva in agenture pogoje iz točk 19. in 20. tega pra
vilnika. 

16. Prošnja za ugodnost se vloži pri davčnem oddei-
ktrnimistrstva za finance. Ko prejme davčni oddelek tako 
prošnjo, odredi sporazumno z upravo pomorstva in reč
nega prometa strokovno komisijo treh članov, ki naj na 
licu'mesta preizkusi pogoje iz prednje točke. 

'"•' Komisija poda o svojem delu davčnemu oddelku po
ročilo z obrazloženim mnenjem. Šele, ko dospe to poro
čilo, se izda odločba ministra za finance. 

'- '17. ' Podjetja, ki se kaznujejo zaradi nepravilne vo
di tVe knjig ali zavoljo prikrivanja državne takse, izgube 
pravico do te ugodnosti in je he morejo več dobiti. 

18. Državne železnice (glej pravilnik, kako je plače
vati voznino za pošiljke državnih naprav po železnicah in 
ladjah v državni eksploataciji F. O. br. 1681/26*),.samo
upravne in privatne železnice in tramvaji, Rečna plo
vidba kraljevine Jugoslavije kot podjetja, ki uživajo ugod
nost iz pripombe 4. tar. post. 101. taksne tarife, polagajo 
ob koncu vsakega meseca pri pristojni' državni blagajni 
takso, pobrano v preteklem'mesecu, in sicer: 

. a ) , za potniški promet pri železnicah od celokupne 
vsote, dobljene iz prodaje potniških vozovnic, tri tri-
indvajsetine (3/гз); 

b) za potniški premei pri ladjah in tramvajih od celo
kupne vsote, dobljene iz prodaje potniških, vozovnic, eno 
enajstino •(%); 

c) za blagovni promet od celokupne vsote, dobljene 
iz plačila čiste voznine s takso vred, za prtljago, pse, 
ekspresno in ostalo. blago eno. enajstino (Vu). 

19. Uprave samoupravnih in privatnih železnic, 
tramvajev in privatnih brodarskih podjetij, ki uživajo 
ugodnosti iz pripombe 4. k tar. post. 101. taksne tarife, 
morajo voditi potrjene kiijige. Blagajne teh železnic, bro
darskih' podjetij iii tramvajev inorajo voditi kontrolnike 
o prejemu in prodaji potniških vozovnic; iz teh se mora 
točno videti Ž število prejetih potniških vozovnic po 
vrstah; njih vrednost po vrstah; število prodanih vo
zovnic po vrstaih in r'J.l: vrednost in skupna vrednost 
prodanih vozovnic. 

.., 20. Zaradi izračuna in knjiženja 10% ne takse na 
voznino za blago'morajo voditi blagajne samoupravnih 
in privatnih železnic, tramvajev in brodarskih podjetij, 
ki; uživajo ugodnosti iz pripombe 4. k tar. post. 101. 
taksne tarife, kontrolnike plačane voznine na blago, 
prtljago, pse itd. (knjigo prispelega in odpremljenega 
blajga), iz katerih se mora mimo'ostalega videti številka 
tovornega lista, relacija odpreme, vrsta blaga, vrsta 
odp.re.me, tarifa, znesek čiste voznine, znesek državne 
takse in znesek ostalih. stroškov. 

21. Rečna brodarstva za prevoz blaga morajo upo
rabljati v notranjem prometu monopolizirane tovorne 
liste za rečni, kanalski in jezerski promet in monopoli
zirane prtljažne matice. V lokalnem potniškem prometu 
se, uporabljajo za kosovno blago namesto tovornih listov 
monopolizirane sprovodnice za lokalni promet Za lo
kalni, potniški promet se smatra ono prevažanje potnikov, ' 

'••/-*.»Uradni-list« št. 266/63 iz i. 1926. . ' 

ki se ponavlja na isti progi večkrat na dan, a razdalja 
ni večja od 25 km. 

22. Te kontrolnike morajo blagajne zaključevati me
sečno ali dnevno po potrebi knjigovodstva in vročati 
izpiske iz njih po posebnih obrazcih svoji upravi zaradi 
nadaljnjega knjiženja. 

23. Vse uprave, ki uživajo ugodnosti î z pripombe 
4. k tar. post. 101. taksne tarife, morajo voditi v ;svoji 
glavni knjigi, posebej račun dohodka od potniških vo
zovnic, posebej pa račun dohodka od čiste voznineza 
prtljago, blago itd. Ti računi morajo biti spojeni z raču
nom 15%ne takse iz tar. post. 101. taksne tarife, kakor 
tudi z ra'>nom 10%ne takse iz te tarifne postavke. 

IO! ' .o morajo te uprave voditi lečeno v svoji glavni 
knjigi račun .manipulacijskih stroškov in račun postran
skih pristojbin, račun remorkaže itd. 

24. Ko knjižijo uprave teh ped'etij dohodke iz obraz
cev, dobljenih cd svojih blagajn, '.jih morajo zlagati lo
čeno po mesecih in hraniti radi nadaljnje kontrole in 
revizije najmanj leto dni. 

25. Te obrazce za poročilo in knjiženje izdela vsaka 
uprava podjetja po vrsti poslov in po potrebah svojega 
knjigovodstva, vendar morajo imeti obrazci razpredelke, 
ki ustrezajo razpredelkom kontrolmka'. 

26. Ob koncu vsakega meseca zaključujejo uprave 
teh podjetij račun dohodka od potniških vozovnic in bla
ga kakor tudi račune taks iz tar. post. 101. taksne tarife, 
obračunajo takso in jo polože pri pristojni državni bla
gajni v zakonskem roku. 

27. Mesečni obračuni za takse iz tar. post. 101. taksne 
tarife se morajo sestavljati na posebnem obrazcu, v dveh 
izvodih in dohodki od teh taks se izročajo državni bla
gajni ali. davčni upravi obenem z mesečnim obračunom. 
Državna blagajna, odnosno davčna uprava potrdi pre
jem denarja na duplikatu mesečnega obračuna in vrne 
ta duplikat podjetju. ::,i 

28. Državna blagajna, odnosno davčna uprava mora 
vpisati dohodke od teh taks v mesečno poročilo o; do
hodku od taks, ki ga pošilja davčnemu oddelku. ' 

III. Privatna podjetja, ki ne uživajo ugodnosti £* 
pripombe 4. k tar. post. 101. taksne tarife. 

• . • A. P o t n i š k i p r o m e t , . 

29. Privatna brodarska podjetja, ki ne uživajo ugod
nosti iz pripombe 4. k tar. post. 101. taksne tarife/ po
birajo takso iz te tarifne postavke v, korist državne bla
gajne v notranjem potniškem prometu ha rekah, kanalih 
•in jezerih z uporabo potniških vozovnic državne izdaje. 

Zaradi tega ne sme noben potnik pri teh podjetjih 
potovati na ladji ali na drugem plovnem objektu brez 
potniške vozovnice državne izdaje, izvzemši potnike' г 
brezplačnimi vozovnicami. 

30. Vsa privatna brodarska podjetja, ' ki se bavijo 
s prevažanjem potnikov, morajo pravočasno nabaviti po
trebne potniške vozovnice državne izdaje od pristojne 
pristaniške kapetanije in plačati pri tej vnaprej takso iz 
te tarifne postavke po vrednosti potniških vozovnic in 
stroškov za napravo blokov s potniškimi vozovnicami. 

Zaradi lažje manipulacije ima vsako privatno bn> 
darsiko podjetje pravico, da naroči za svoje stalne proge 
neposredno od davčnega oddelka ministrstva za finance 
posebne potniške vozovnice, ki so lahko izdelane po ta
rifi dotičnega podjetja s posebnimi cenami. Tako naročilo 
eemora izvršiti mesec dni pred rubo. 
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Taksa pri potniških vozovnicah državne izdaje mora 
biti vračunana v vrednost vozovnice, zaokrožanje pa se 
vrši na skupni znesek voznine s takso vred. 

31. Potniške vozovnice državne izdaje so vezane v 
bloke po 100 listov in vsak'blok s potniškimi vozovnicami 
ima svojo serijo in številko. Te vozovnice imajo tri dele: 
juksto, vozovnico in kupon, ki so ločeni s perforacijo. 

32. Pri prodaji potniških vozovnic žigosa blagajna 
podjetja ali plovnega objekta prodano vozovnico z žigom 
dotičnega podjetja, ki označa potno relacijo in datum 
prodaje, in izroči nato potniško vozovnico s kuponom, 
juksto pa obdrži zaradi kontrole. Potniške vozovnice se 
smejo prodajati na ladji v krajih, kjer ni agenture ali 
predstavništva dotičnega podjetja. 

Ko stopi potnik na ladjo, odtrga ladijski kontrolor 
od prodane vozovnice kupon in izroči. potniku samo vo
zovnico. Ko izstopajo potniki iz ladij, kontrolirajo organi 
pristaniške kapetanije ali finančne kontrole na pristaja-
lišču predajo vozovnic. 

33. Pristaniške kapetanije morajo pravočasno naro
čiti napravo potniških vozovnic za vsa brodarska pod
jetja na svojem področju in točno označiti, za katere 
relacije potrebujejo vozovnice, po kateri ceni in za katero 
podjetje, in to neposredno pri davčnem oddelku mini
strstva za finance. 

34. Davčni oddelek skrbi za to, da se natisnejo vse 
vozovnice po potrebah brodarstva, in vroča izdelane 
vozovnice pristojnim davčnim upravam, ki zalagajo pri
staniške kapetanije po njih zahtevkih. 

35. Vsaka kapetanija mora skrbeti ' za to, da ima 
vedno zadostno število vseh vrst vozovnic za vsa pod
jetja na svojem področju v zalogi. Zaradi neizvrševanja 
tega predpisa se kazmije odgovorni uradnik po točki 92. 
tega člena. 

36. Zaradi knjiženja teh vozovnic in dohodka od teh 
taks morajo voditi pristaniške kapetanije poleg ostalih 
knjig tudi kontrolnik o prejemu in prodaji potniških vo
zovnic kakor tudi potrebne partijalnike. Te kontrolnike 
in partijalnike izdaja v tisku davčni oddelek ministrstva 
za finance. 

37. Dohodki od pobranih stroškov za napravo blokov 
(cena bloka) se morajo knjižiti ločeno in, kot taki v'me
sečnem obračunu posebej izkazovati. 

38. Dohodke iz prodaje potniških vozovnic izročajo 
pristaniške kapetanije pristojni davčni upravi obenem z 
mesečnim obračunom najkesneje do 10. dne v mesecu 
za pretekli mesec. Davčna uprava potrdi prejem denarja 

.na duplikatu mesečnega obračuna in vrne ta duplikat 
pristaniški kapetaniji. 

39. Brezplačne potniške vozovnice tiskajo in izdajajo 
podjetja sama. 

40. Potniške vozovnice državne izdaje se tiskajo v 
državni markarnici ob kontroli komisije za napravo kol
kov, kateri se prideli posebej za ta posel en strokovni 
uradnik taksnega odseka pri davčnem oddelku. 

B. L i n i j s k i b l a g o v n i , p r o m e t . 

41. Privatna brodarska podjetja, k i ne uživajo ugod
nosti iz pripombe 4. k tar.' post. 101. taksne tarife, pobi
rajo v korist državne blagajne v. notranjem, .rečnem 
prometu, taikeo .iz točke 2. tar.post. 101. taksne tarile v 
gotovini, in to vnaprej od vsakega prevoza blaga, prtljage 
Ш. po znesku pobrane voznine; 7 

42. Noben tovor v notranjem linijskem prometu, pri 
teh podjetjih, za čegar grev.oz se plačuje takea iz te tariin© 

postavke, se ne sme prevzeti brez monopolnega tovor
nega lista ali prtljažne matice za rečno, kanalsko in 
jezersko brodarstvo. 

43. Tovorni list za rečno, kanalsko in jezersko bro
darstvo se tiska v treh izvodih — unikat, duplikat in 
triplikat. Tovorni listi morajo poleg ostalih podatkov v 
obračunskem stavku navajati tudi podatke o. pobrani 
taksi iz tar. post. 101. taksne tarife. 

44. Na prvem izvodu tovornega lista je vtisnjen 
kolek. 51 dinarjev. 

45. Vsak tovorni list ima svojo serijo in številko, ki 
so vtisnjene na vseh treh izvodih. Prvi in drugi izvod 
tovornega lista sta perforirana. 

46. Privatna brodarska podjetja se zalagajo s prtljaž
nimi maticami pri upravi državnih monopolov аЦ pa 
pri pristojni pristaniški kapetaniji. Tovorne liste razpe-
Čavajo male prodajalnice tobaka. . . . . 

47. Čim se izroči tovor upravi, agenciji, predstav
ništvu ali ladji v odpremo s tovornim listom, izračuna 
uprava, agentura, predstavništvo ali poveljnik, ladje 
voznino in državno takso, in se nato po plačilu takse 
izda stranki'drugi izvod tovornega lista kot predajno' 
potrdilo. Prvi izvod (unikat) tovornega lista spremlja 
blago, tretji izvod pa ostane pri podjetju zaradi knjiženja. 

48. Večja podjetja, ki imajo urejene agenture e 
ločenimi blagajnami in knjigovodstvom,, knjižijo tovorne 
liste po navodilih svojega glavnega knjigovodstva. 

49. Manjša podjetja, ki knjižijo dohodke saino pri 
svoji upravi ali glavni agenturi, morajo voditi pri glavni 
agenturi poleg blagajnične knjige tudi še knjigo odprem
ljenega blaga, knjigo prispelega blaga in' knjigo blagov
nih tovornic. 

Blagajnična knjiga', knjiga odpremljenega in knjiga 
prispelega blaga morajo biti potrjene pri pristojnem 
oblastvu. 

50. Knjiga odpremljenega blaga '(obrazec A) ima 
te-le razpredèlke: datum, številka tovornega lista,, šte
vilka tovornice, odpošiljatelj in kraj, prejemnik in kraj, 
število tovorkov, vrsta in vsebina, kosmata teza v kg, 
povzetje vnaprej, povzetje po : predaji, povzetne pristoj
bine, vlovoritev in iztovóritey, manipulacijska" pristoj
bina, zavarovanje, tehtarinà, prevoz, 10% državne takse, 
tovorni list, pobrano skupaj (dinarjev — par), pobrati jé 
skupaj (dinarjev — par), pripomba.. 

51. Knjiga prispelega blaga (obrazec B) irna\. iste 
razpredelke, kakor knjiga odpremljenega blaga,, samo 
pred razpredelkom »pripombac ima še en razpredelek 
»po obračunu p d . . x . 

• Vsak izvod knjige odpremljenega ali' prispelega 
blaga ima 1ÖQ listov in, je vezan. ,: ••• 4 

52. Knjiga blagovnih tovornic ima.' nàslednje.razr-
predelke: številka, tovornega . lista, •. znak, število tovor* 
kov, količina, vrsta tovorkov in vsebina, kosmata teža, 
v kg, plačano, je plačati. . ; -'.;':. : ; ' 

Knjiga blagovnih tovornic. ima 60 listov, natišnjenite 
dvojno. Vsak Unikat te knjige je ločen od vezâvé v g-
perforacijo. •••-."••> > ' ; ' ' ' ' '>< 

: 63. Ostale agenture vodijo samo» knjigo blagovnih 
tovornic in obračunsko knjigo plačanih tovornih listov;. 

. 54. -Obračunska knjiga plačanih tovornih listov ima 
50 listov, tiskanih dvojno: Vsalć unikat obračuna plača
nih tovornih listov je ločen od vezaVe s: perforacijo; 

Unikâi in duplikat te knjige imata naslednje raz-l 
pfedêlké: prbga, številka tovornega'lista," od postaje,., 
povzetje vnaprej j povzetje .po •p/redajii.t.VôzQînfl, .ArtoVoHt' 

/АлКЧ 
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teV in iztovoritev, manipulacijske takse, zavarovanje, 
tovorni list, 10%-na taksa, skupaj, skupno in pripomba. 

. Obračunska knjiga plačanih tovornih listov je- veza
na in ima svojo serijo in številko. 

55. Tovornice in obračun plačanih tovornih listov se 
pišejo s svinčnikom, in to tako, da se :.postavlja pod 
unikat indigov papir. 
• 66. Odprema in knjiženje se vrši tako-le: 

a) Če se izroči, tovor v odpremo glavni agenturi, 
•postavi ta na tovorni list takoj zaporedno številko iz 
knjige odpremljenega blaga, izroči nato ekspeditorju 
duplikat tovornega lista, unikat in triplikat pa. pridrži 
za nadaljnje knjiženje. 

.:. Pred vtovoritvijo se morajo.vpisati vsi tovorni listi 
v. knjigo odpremljenega blaga,, nato se razvrstè po na-', 
membnih krajih in vpišejo v knjigo blagovnih tovornic. 
'..7, Vpis se vrši tako, da se sestavi za vsako prejemno 

agenturo posebna tovornica. Po izvršnem vpisu se 
iztrga unikat tovornice iz knjige in se izroči poveljniku 
plovnega objekta obenem z dotičnimi unikati tovornih 
listov zaradi nadaljnje izročitve prejemni agenturi. 
Prejemna agentura potrdi prejem blaga na tovomici,, 
ki se takoj vrne glavni agenturi. 

b), Ce se izroči tovor pomožni agenturi, postavi ta 
tudi- zaporedno številko na tovorne liste, ki jih jemlje 
po vrsti.iz knjige blagovnih tovornic, izroči ekspeditorju 
duplikat tovornih listov, vpiše tovorne liste v blagovne 
tovornice za vsako agenturo posebej in izroči-povelj
niku .plovnega .objekta vse tovornice z vsemi unikati 
in jripük.ati tovornih listov, ; 

.Poveljnik plovnega objekta izroči samo unikate 
tovornih listov vsaki prejemni pomožni agenturi, ki 
potrdi prejem na tovornici, tovornice s triplikati tovor
nih listov pa vroči glavni agenturi, gdnosiip'upravi,podvi 
jetja, ki Vpiše vse triplicate tovornih listov v : knjigo, 
prispelega blaga. ' . . > . • • 

, . 57. Ko izrpče pomožne agenture prejemniku, blago 
in.poberó povzetje aH voznino, vpišejo pobrani denar y 
obračun plačanih tovornih* listov in izroče unikat tega 

. obračuna ; z denarjem vred takoj, svoji glavni agenturi 
zaradi nadaljnjega knjiženja.; 

• Glavna agentura, razbremeni.'na osnovi prejetih 
obračunov pomožne agenture.po. knjigi prispelega'blaga; 
in jih obremeni v blagajnični, knjigi., '••••• 

• 58i Knjige prispelega' in odpremljenega blaga se 
zaključijo vsakega,.11.,, 21.0in 1. dne y mesecu, in .'to 
take,, da se pod napisanim besedilom potegne črta in 
s^vgote.-seštejejo. Po zaključku mora sestaviti ; vsako 
podjetje izpisek,iz,teli knjig., v, dvojniku,-v katerem mora 
too^pj.p^na.čiti, odi katere do' katere zaporedne številke 
je izpisek sestavljen, .znesek vsote ; čiste , voznine. "in 
znesek pobrane 10%-ne državne takse, n. pr.: 

»Da'vcntrùp'ravì 
.: ' ' " ' , . . - V ..... -—... 

' ' r ' ^BródàrskV. '^ -r»T» Je pobralo 
v prvih 'desetih ;dneh meseca februarja Ï933., in sicer: 
Ciste vpzninè „po svoji knjigi pdpr$mlje-
nega 'bïàga ' lod/ l j^mdo.stvzeé . .. ' . ;:. 
Po knjigi prispelega blaga. od. St. 320 do. 
št;; 400 ' . . ' ' . " • • v •'"•' • • . ' . .'". 

Din. 6.000— 

„ 7.Ö00— 

„ D i n 12.000:— 
„'t. .Zar/10%7no, dr^avjao) .talçso.jijî.^ar. pošt, 101k taksne 
tarife še je pobralo Din 1.200-^-, s Srkami tisoč:dve sto 
dîna,ïjô.v, katetra v^ota, se.iz-coča..upravi д prošnjo, da se 

59. Ta izvod z denarjem vred se mora vročiti pri
stojni davčni upravi najkesneje do 15., 25. in 5. dne 
vsakega meseca. 

60. Duplikat izvoda, na katerem je prejemno potr
dilo, se mora spojiti, vezati in hraniti obenem z ustreza-
jočimi triplikati tovornih listov in obračuni pobranih 
tovornih listov zaradi revizije najmanj leto dni. 

C. L o k a l n i b l a g o v n i p r o m e t . 
61. Za blago v lokalnem potniškem prometu se 

uporabljajo namesto tovornih listov monopolizirane spre-
vodnice za blago. 

62. Noben tovor v lokalnem prometu, ki je zavezan 
plačilu takse iz tar. post. 101. taksne tarife, se ne sme 
vtovoriti brez sprevodnice za lokalni promet; drugače 
se kaznuje odgovorno podjetje po točki 91., pod 2., tega 
člena, poveljnik plovnega objekta pa po točki 91., pod 4., 
tega člena. 

63. Vsaka sprevodnica ima tri izvode: matico, račun 
plačane voznine in spremnico. Sprevodnice so vezane v 

.zvezke po 25 in 50 kosov. Na računu j© vtisnjena taksa 
iz tar. post. $4. .taksne tarife. Spremnica je natisnjena 
na papirju druge barve. Račun plačane voznine in 
spremnice so ločene od zvezka s perforacijo. Vsi trije' 
izvodi sprevodnice imajo eno serijo in eno številko. 

64. Sprevodnice izpolni podjetje samo, in to hkratu 
s tem, da sé podstavi dvojni indigov papir pod prvi in 
drugi izvod sprevodnice. 

Ko se izpolni sprevodnica, se izda izročilcu pošiljke 
1 račun plačane voznine; spremnica srjremlja blago, matica 

pa ostane v zvezku zaradi knjiženja. • 
65. Za sprevodnice v lokalnem prometu se mora 

voditi posebna, potrjena knjiga (sumarnik za blago v 
F krajevnem prometu, in prtljažne matice). Ta knjiga ima' 
! te4en razprédelkè: zaporedno : številko^ datuma serijo' 

matice za- blago (od številke do številke), za prtljago 
(od številke do številke), pobrano povzetje za blago 

• dinarjev — par, provizija dinarjev — par, vtovoritev; 
• iztovoritev dinarjev — par, voznina dinarjev. --•• par, 

10% državne takse dinarjev — par, voznine za prtljago' 
dinarjev-— par, manipulacijska taksa. 

y66i y sumarniku za blago v lokalnem prometu !ae' 
knjiži prejeta voznina na osnovi dnevnih izpiskov'iz 
sprevodnic za blago, v lokalnem prometu in prtljaž
nih matic.-/;;' 

Odredbe točk 57,, Ш, 59. in 60. tega člena veljajo 
tudi za sumarnik. 

Matica tovornih listov se mora hraniti obenem z 
obračunom — izpiskom zaradi nadaljuje revizije. 

Č. P r e v o z p r t l j a g e , p s o v i td : 
67. Za prevažanje prtljage uporabljajo vsa podjetja 

monopolizirane prtljažne matice. . ' 
68. Monopolizirana prtljažna matica ima. matico in; 

račun plačane voznine. Račun plačane voznine ima isto 
serijo, in /številko kot matica, ločen je pa od zvezka e 
perforacijo.. Račun se izpolni, ko se. je prej pod matico 
dejal dvojni indigov papir. Na računu je vtisnjena taksa 
iz"' tar. ppst. 34. taksne tarife. Monopolizirana prtljažna 
matica se veže v zvezke od! 26 db'50 kosov. '.' 

69: Prtljažne matice se vpisujejo v sumarnik,, kakor, 
sprevodnice... • . ; . . , 

. 70. Obračunavanje in ppJ11ganje.se vrši v Ì3tem roku 
in na isti način pri pristojni davčni .ujjravi^kAfcor pri 
taso.rnjn listih.^ . ,;'.., ., : V 
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71. Knjigo odpremljenega in prispelega blaga in 
knjigo tovornic kakor tudi obračunsko knjigo plačane 
voznine tiska zaradi enotnosti oddelek ministrstva za 
finance, ki jih prodaja po davčnih upravah po last
ni ceni. 

72. Ta obračun velja samo za večja podjetja, ki 
opravljajo 9talno progo, ki pa- ne izpolnjujejo vseh po
gojev iz točke 15. tega člena. Če pa se kaznuje tako 
podjetje zaradi prikrivanja državne takse ali zaradi 
neredne voditve knjig, morajo polagati taka podjetja 
državno takso po odredbah IV. oddelka tega člena. 

IV. Prevažanje s čolni, malimi mostovnimi čolni in 
ostalimi plovnimi objekti 

73. Vse odredbe tega pravilnika o voditvi knjig in 
obračunu takse veljajo samo za večja podjetja, ki oprav
ljajo stalne proge in vodijo potrjene knjige, za ostala 
podjetja pa veljajo ostale odredbe. 

Vsak tovor na vsakem objektu mora imeti spremno 
listino (monopolizirani tovorni list), v katerem je treba 
označiti kraj vtovoritve, težo in vrsto vtovorjenega blaga 
in namembni kraj. Na sprednji strani' tovornega Usta 
se izračunava voznina po veljavnih tarifah rečne plo-
vitbe. Če voznik blaga iz kakršnegakoli razloga ne more 
ali ne umeje izračuniti voznine, pusti tovorni list 
prazen. Organi, ki pobirajo takse, morajo v tem primeru 
sami izračunati voznino in po tej pqberó 10% takse od 
čiste voznine. 

74. Če iztovarja voznik blago na več postajah, mora 
plačati na vsaki postaji takso po tar. post. 101. taksne 
tarife samo za iztovorjeno količino. 

75. Čim dospe natovorjeni objekt v pristanišče, se 
mora javiti voznik s tovornim listom pristaniški kape
taniji, če pa te ni, agenturi Rečne plovidbe aH davčnemu 
oblastvu, kjer se mu na osnovi podatkov v tovornem listu 
izračuni in od njega pobere državna taksa. O izvršenem 
izplačilu se izda stranki priznanica (potrdilo o prejemu) 
in šele na osnovi te priznanice sme začeti stranka izto-
varjati. 

76. Priznanična knjiga o plačilu te takse ima 100 
listov. Priznanica se piše v dveh. izvodih, uporabljaje 
indigov papir; unikat se da stranki, duplikat pa ostane 
pri oblastvu, ki je takso pobralo. 

Za prevoz potnikov pri teh podjetjih veljajo odredbe 
o potniških vozovnicah državne izdaje. 

V. Prevozi peska, gramoza, kamenja itd. v lokalnem 
in linijskem prometu. 

77. Vsa brodarska društva in vsi lastniki plovnih 
objektov (razen Rečne plovidbe kraljevine Jugoslavije in 
Srbskega brodarskega društva)- morajo pri prevozu 
peska in gramoza izračunavati voznino (tarifni, stavek) 
po 50 dinarjev za železniški voz v razdalji do 20 km, 100 
dinarjev v razdalji od y20 do "100 km in potemtakem 
plačevati kot 10%-no takso iz tar. post. 101. taksne tarife 
za železniški voz na razdaljo do 20 km 5 dinarjev, od 
20 do 100 km pa 10 dinarjev, in sicer neglede na to, 
ali je naslovljeno to blago na določeno osebo ali pa po
slano v skladišče zaradi predelave in nadaljnje proste 
trgovine. 

78. Za prevoz kamenja, drv in premoga se mora 
izrâSunavati v lokalnem prometu, t. j . v razdalji največ 
iÓ km, voznina po 150 dinarjev za železniški voz in se 
plačuje potemtakem kot taksa iz Jar. p??t; Ш± za Ш&г 

niški voz 15 dinarjev. Za prevoz preko 10 km velja tarifa 
Rečne plovidbe kraljevine Jugoslavije. 

79. Za prevoz vsega ostalega blaga v lokalnem ali 
linijskem prometu kakor tudi za prevoz peska in gramo
za na. razdaljo preko 100 km se morajo izračunavati 
voznine (tarifni stavki) po veljavnih tarifah Rečne plo
vidbe kraljevine Jugoslavije. 

80. Ta odredba o tarifi velja tudi za ona peskovna 
podjetja, trgovine s kamenjem, premogom itd., ki z last
nimi plovnimi objekti prevažajo blago, material za svoja 
trgovinska skladišča — in tudi za druge namene. 

81. Če se vrši iztovarjanje in vtovarjanje takega 
blaga na sedežu pristaniške kapetanije, se ne sme noben 
njihov plovni, objekt raztovoriti, če se prej ne plača 
faksa iz te tarifne postavke. Zaradi tega mora podati 
vsako tako podjetje pred iztovoritvijo prijavo pristaniški 
kapetaniji o prihodu objekta, v kateri prijavi je treba 
označiti točno tudi tonažo prevoženega blaga. 

82. Pristaniška kapetanija mora, ko prejme prijavo, 
proventi na mestu samem prijavljeno tonažo in overovi, 
to na prijavi s podpisom. Tonaža se izračunava po občih 
predpisih, iztovoritev pa se odobri šele po plačilu takse 
iz tar. post. 101. taksne tarife. 

83. Te odredbe veljajo za podjetja, ki ne uživajo 
ugodnosti iz pripombe 4. k tar. post. 101. taksne tarife.1 

84. Če se vrši iztovoritev takega blaga zunaj sedeža 
pristaniške kapetanije, morajo zaprositi ta podjetja mini
strstvo za finance za ugodnost, da polagajo to takso me
sečno po svojih knjigah. Podjetja, ki uživajo ugodnost iz 
pripombe 4. k tar. pošt. 101. taksne tarife, morajo voditi 
naslednje potrjene knjige: skladiščno knjigo, dnevnik 
(žurnal), glavno knjigo in ladijski dnevnik. 

85. Skladiščna knjiga se mora voditi tako, da sé da 
ugotoviti ob vsakem času prejem in znesek blaga ali 
materiala iz magacina ali iz založišča. 

V glavni knjigi se mora ločeno voditi račun 10%-no. 
državne takse za vse vrste prevoza, in to po relaciji 
prevoza in vrsti blaga. Ta račun mora biti vezan z ustrez
nim računom za blago. 

V ladijskem dnevniku mora ivpisovati poveljnik plov*: 

nega objekta vsakodnevno delo plovnega objekta.' 
86. Ob koncu vsakega meseca morajo položiti ta pod

jetja pristojnemu davčnemu oblastvu dolgovanb takeb 
za minuli mesec po izpiskih iž svojih knjig. 

87. Preden začno ali končajo posle na takih krajih, 
morajo ta podjetja obvestiti o tem tudi pristojno prista
niško kapetanijo. . * 

88. Če se prevoz peska, premoga, kamenja itd. ne 
vrši z lastnimi plovnimi objekti, imajo vozniki vse/dGl*-
nosti, kakor ostali vozniki glede voditve kontrolnika; 
uporabe tovornih listov itd. 

VI. Kazni. 
89. Če se ne plača ta taksa pravočasno, se kaznuje 

odgovorna oseba ali družba z. enkratnim zneskom redne 
takse. . . 

Državni uslužbenci se kaznujejo za taka kazniva de
janja z denarno kaznijo od 200 do 1000 dinarjev. 

90. Če se ta taksa prikrije, pa se to naknadno ugo
tovi, se kaznuje odgovorna oseba ali družba в trikratnim 
zneskom nepoložene takse. •• " 

91. Z denarno kaznijo od 2.000 do 5.000 dinarjev в* 
kaznujejo: ••.•'. 

1. samoupravna in privatna podjetja, ki uživajo ugod-
, z m џ j$pgfflibe0& k <ng. BP«t Ш » e n « • * » « $ -** 
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vobče ne vodijo ali ne vodijo redno potrjenih knjig, ki 
so predpisane s tem pravilnikom, če ne dajo kontrol
nim organom ob pregledu — reviziji na razpolago svojih 
knjig, in ostalih podatkov, ali če ne izvršujejo predpisov 
tega pravilnika; 
. 2 . privatna brodarska podjetja, ki ne uživajo ugod
nosti iz pripombe 4. k tar. post. 101. taksne tarife: 
.f . a) če prodajo potniške vozovnice privatne izdaje; 

b) če prodanih vozovnic državne izdaje ne oddajo 
potnikom; 

c) če ponovno uporabijo prodano vozovnico; 
č) če ne pritisnejo na prodano potniško vozovnico 

državne izdaje žiga in ne postavijo nanjo datuma; 
d) če sprejmejo in pošljejo blago, za čegar prevoz 

dë'mora plačati taksa iz te tarifne postavke, brez-mono-
poliziranega tovornega, lista ali če vpišejo v tovornih 
listih, sprevodnicah in prtljažnih maticah voznino ne
marno, da bi prikrajšali državno takso; 

e) če ne izvršujejo ostalih predpisov tega pravilnika. 
.. ,3. podjetja, ki prevažajo z lastnimi plovnimi objekti 

pesek, premog, kamenje itd., če začno iztovarjati v kra
jih, kjer je sedež pristaniške kapetanije, preden so 
plačala, takso iz tar. post 101. taksne tarife, in če ne 
izvršujejo ostalih predpisov tega pravilnika; 

4. poveljniki plovnih objektov: 
( . a) : Če sprejmejo potnike brez predpisanih potniških 
vozovnic in blago, za katero se mora plačati taksa, brez 
monopoliziranega tovornega lista ali sprevodnice; 

p) 6e ovirajo državno kontrolo na plovnih objektih; 
c). če se ne drže ostalih odredb, predpisanih v tar. 

post. 101. taksne tarife in v tem pravilniku. 
; ;92. Državni in samoupravni uslužbenci se kaznujejo 

z denarno kaznijo od 200 do 1000 dinarjev, če ne izvr
šujejo ostalih-predpisov tar. post. 101; taksne tarife^ in 
tega pravilnika. 

93. Obtožbe, in referate zoper državne in privatne 
osebe in podjetja zaradi neizvrševanja predpisov te tarif
ne postavke in njenega pravilnika vlagajo pristojna kon
trolna oblastva. 

• 94! Vse predhodne preiskave in zaslišbe po kazni
vih dejanjih privatnih oseb in podjetij opravljajo v bro
darstvu pristaniške kapetanije, pri ostalih podjetjih pa 
organi davčne uprave. 

95. ,Za poizvedovanje in sojenje so pristojni: 
•,..-. a) za kazniva dejanja privatnih oseb .in podjetij 
davčne uprave} , 

b) za kazniva dejanja državnih uslužbencev minister 
=za finance. Zoper odločbe ministra za finance ni pri
tožbe. , 

VII. Nadzorstvo in kontrola. 

96. Vrhovno nadzorstvo zaradi izvrševanja predpi
sov te tarifne postavke in njenega pravilnika vrši mini
ster za finance po,davčnem: oddelku. 
: - /97. Celokupno kontrolo in revizijo pri državnih že
leznicah vrši ministrstvo za promet. 
'"'• 9'éi Celokupno kontrolo in revizijo pri pristaniških 
kapetanijah vrši uprava pomorstva in rečnega prometa. 
V. izjemnih primerih lahko izvrši revizijo tudi ministr
stvo za finance. ••••.. 

99. Celokupno kontrolo glede pobiranja takse> ÏU-J 
revizijo pri direkciji Rečne plovidbe vrši flavoni oddeleKJf 
hkratu z upravo pomorstva in rečnega prometa. 
^; r4Q0, Kontrolo nad izvrševanjem predpisov fc ie .taro-

privatnih gozdnih in ostalih železnicah vrse pristojne 
finančne direkcij© a.H davčne uprave. Eevizijo pri teh 
podjetjih vrši davčni oddelek sporazumno z direkcijo 
državnih železnic. 
^ 101. Celokupno kontrolo nad izvrševanjem predpi

sov te tarifne postavke pri privatnih brodarskih podjetjih, 
brodili in ostalih plovnih podjetjih vrše pristaniške kape
tanije in organi finančne kontrole; če pa teh ni, vrše to 
kontrolo davčne uprave ali občinska oblastva. Revizijo 
pri teh podjetjih vrši davčni oddelek ministrstva za 
finance sporazumno z upravo pomorstva in rečnejja 
prometa. 

Vili. Povračila preveč plačane takse. 
102. Če se vrne zakupniku iz kateregakoli razloga 

del zakupnine, ima pravico do povračila ustrezajočega 
dela plačane takse. 

Če ostane zakupniku prevoza po preteku zakupnega 
roka ali какетд drugemu podjetju izvéstno število ne
uporabljenih, odnosno neprodanih prevoznih ali potni
ških vozovnic, se istotako vrne ustrezajoča taksa, če te 
vozovnice niso odtrgane od kupona. 

Povračilo te takse se vrši po občih predpisih, ki 
veljajo za ostala povračila ta^cs. 

IX. Prehodne odredbe. 

103. Vse odredbe tega pravilnika o potniških vozov
nicah državne izdaje, o monopolnih tovornih listih za 
rečno, kanalsko in jezersko brodarstvo, o sprevodnicah 
in prtljažnih maticah stopijo v veljavo dne 1. julija 1932. 

104. Dne 10. julija 1932. prestanejo veljati vse ugod
nosti, dane glede tromesečnega polaganja takse iz tar. 
post." 101. taksne tarife, ki so bile podeljene po prejšnjih 
predpisih. Do tega roka morajo likvidirati vsa podjetja 
dolgovano takso iz te tarifne postavke. Nove ugodnosti 
se smejo dajati samo na osnovi novih predpisov v tar. 
post. 101. taksne tarife.« 

Člen 49. 

V členu 115., točki 1. je črtati besedi: »in 120.«:, 
pred: »119.« pa je črtati vejico in postaviti: »in«. 

V točki 3. tega člena je namesto: »narodno zdravje« 
postaviti: »socialno politiko in narodno zdravje«. 

Člen 50. 
V členu 145. je dodati novo točko, ki se glasi: 
>7. Taksa iz tar. post. 167. se plačuje tudi za karto

teke. Taksa za kartoteke se prileplja in uničuje na refe
ratu, odnosno na prošnji, s katero se prijavljajo karto
teke v potrditev, odnosno parafiranje, in sicer tako, da 
se pritisne na vsako kartoteko žig naslednje vsebine: 
»Taksa po tar, post, 167. plačana pod št /193.. . 
• • • "—«. Davčni oddelek nabavi žige za vsa oblastva, 
pristojna za pobiranje te takse. 

Potemtakem mora uradnik, določen za potrditev, 
odnosno parafiranje kartotek, postaviti na vsako karto
teko številko vloznega zapisnika, pod katero je vpisana 
prošnja za potrditev kartoteke, pod njo pa svoj podpi3 
(parafo). Po številu kartotek.se pobere taksa in uniči 
na.prošnji in je šteti pri tem vsako kartoteko za en list. 

Po izvršenem žigosanju (potrdilu) potrdi dotični 
«radnik na prošnji, koliko kartotek je žigosanih in koli-
kajaksajjobrana, in izda o tem stranki potrdilo (n. pr. 

^fiOfbirflrtntekjaod â t ,,., .)<. 



792 45. kos. 

Člen 51 

V členu 147., točki 7., je namesto besea: »o siromaš
nem stanju, določeno v točki 6. člena 5. zakona o taksah« 
postaviti: »potrdilo o siromaški pravici«. 

V točki 10. tega člena je namesto besed: »po členu 5. 
zakona ö taksah« postaviti: »na _osnovi siromaške 
pravice«. 

Člen 52. 

V členu 148., točki 1. je namesto: 
stanju« postaviti: »siromaški pravici«. 

»siromašnem 

Člen 53. 
V členu 149., točki 1. je namesto: »siromašnem 

stanju« postaviti: »siromaški pravici«. 

Člen 54. 
V členih 151., 152., 153., 154. in 155., kjerkoli stoji: 

»o siromašnem stanju«, je postaviti: »o ' siromaški 
pravici«. 

Člen 55. 
V členu 184., kjerkoli se omenja »generalna direk

cija posrednih davkov«, je to nadomestiti z izrazom: 
»davčni oddelek ministrstva za finance«. 

Člen 56. • ) 

V členu 185. je črtati: »l .c 

Člen 57. 
Za členom 185. se dodaja nov člen 185. a, ki se glasi; 

»Člen 185. a. 
1. Za vizum potnega lista se plačuje poleg takse iz 

tar. post. 238. tudi taksa za prošnjo iz tar. post. 1. taksne 
tarife. Osebe, ki so oproščene plačila takse za potni list 
po predpisih pripombe 2. in 4. k tar. post. 237. taksne 
tarife, izjemoma ne plačujejo takse iz tar. post. 1. Te 
odredbe veljajo tudi za one primere, kjer je tako Odre
jeno s sporazumom s tujo državo. • , 

2. Kdor vizä neukoristi, nima pravice do povračila 
plačane takse. , 

3. Ce se uporabi vstopni vizum za tranzitnega, se 
razlika v taksi ne vrne. • 

4. Vse olajšave pri turističnih, vizih kakor tudi po
oblastitve, da se tranzitni vizi na izvestnihi.progah lahko 
tudi v vlaku izdajajo, ostanejo še nadalje v veljavi, 
dokler se ne izpremene. 

5. Tujim diplomatskim zastopnikom se izdajajo vizi 
pò vzajemnosti brezplačno. 

6. Vsi vizi, ki jih izdajo obmejna oblastva, po pri
pombi 4. k tat. post. 238., so zavezam dvojni taksi iz 
točke 1. pod b), odnosno c), neglede na predpise točke 1. 
pod d) te tarifne postavke. 

7. Kraljevska zastopništva v inozemstvu morajo vo
diti vpisnik o brezplačno izdanih vizih.« 

• ' "•'•!• '•'' i С 1 е ћ ; б 8 - „ •' ..•' ' '. ' f".. 

V členu. 186-.J točki 2., je namesto: »generalna direk
cija državnega računovodstva«,,postaviti: »oddelek za 
državno računovodstvo pri ministrstvu za finance«. V 
točki 5, i,e namegtöi ^gene/alpi dfcekcjjt, $*Ш>аШ.Шг 

kov« postaviti: »davčnemu oddelku ministrstva za 
finance«. ••'•'.-''• 

' . ; Člen 59. . :i 
V členu 187., točki 6. jé namesto: »polovica takse 

po krajih iz točk a), b) ali c)« postaviti: »taksa iz točk 
2. in 3.«. ; .-•";". 

Na koncu, je dodati novo točko, ki se glasi: 
»7. Taksa iz te tarifne postavke'se plačuje v kolkih 

in se prileplja na dovolilo ali odobrilo.« 

' ' Člen 60. ,, 

Člen 188. se izpreminjâ in se glasi: 
»Taksa iz tar. post. 259. taksne tarife se plačuje V: 

kolkih, in se prileplja na gradbeno dovolilo, ödlokj. odo-
brilo, itd.« . 

Člen 6 1 . .. • • • . , • : . . . 

V členu 191." póstane prvi odstavek točka 1.,'na 
koncu pa je dodati novi točki, ki se glasita: 

»2. Ta taksa se plačuje v kolkih in sé prileplja na 
prošnjo, s katero se zahteva pregled. Naknadno pobrärift 
taksa iz te tarifne postavke za'dela in viške, odobretie 
po kolavdaciji, se prileplja na zapisnik o kolavdaciji ali 
superkolavdaciji. • . . . . ' ' . ' • ' . ' . . ,"'"". 

3. Zapisnika o kolavdaciji ali superkolavdaciji ko-i 
lavdaćijska komisija ne sme podpisati, če se predhodno 
ne > uveri, ' ali jè z izplačanimi situacijami plačana V' 
zadostnem znesku tudi pogodbena t.<»ksa.« ' .-."' 

Člen 62. .•'.'..."•' 
• Za členom 194. je dodati,noy člen 194. aj ki,se' glasi: 

. . •• ' • . . . . - • • : ; , : , • • : •• • • : i . - - : : . - . ; / •>.•:" ••••rA\-> 

»Člen 194.a. 
Taksa, iz tar. post. 269. taksne tarife sé : plačuje v 

kolkih in se prileplja ^na reklamacijo ali pritožbo;« ','•',' 
m ' ' " " • " . 

Člen 63. ' . '/ 

,.,.. V členu 195,, točki 6., je namesto:,:»generalni.direk
ciji posrednih davkov« postaviti:, »davčnemu oddelku, mi
nistrstva za finance«.- ; ',;•..•• -, .' i , 1 i , -

Č l e n 6 4 . " . :;-••'••'.v' :^:-]j 

. . V členu 196.* se točka 6. izpreminjâ In se glasi': 
»6. Vge žagarne, ki imajo p o g b n ' z Vodho silôj; pla

čujejo takso iz tar . post. 89., ostale p a takso iz t'ari p&it" 
279. taksne'tari fôi« ' '•>•'• • •••'••• •-' :- -" ' 
•:. ':•":'Člen eS;> - >-:, •, - J. ;",. 

V členu 203. je namesto: »318.« postaviti: »3l8.;a<,, 

'•"'-"•'"' ' cien 66 . " ' v ' : ':.:•':' 
Začlenom 205. se dodajanov člen?.05.a, ki;-se'glasi:: 

: -. •.; ^ - v ; , , , : -.- [>.' - :•! ' ••>-•.'№ 

• " »Člen 205;а. -; '•" ^ •;••';•;\ ' ; - ; ' ^ " ' 
Zä potrdila' o ròko'ripìozènju ' se „pobir'a itakša- Џ Ј$с?". 

post. 331. taksne tarife préd r^kopploZenjém,' prileplja pa 
in uničuje se na potrdilü.«"/ '. ; '.' •'.., , • , ,„ ••' 

. - ; * • • ; . : - ; ' : ч ; ; • / . • • : ' f i n ' - \: • ! •••-•; • ' ' ' . • •>•••", •"! 

-••.•.;••••• ''•••-';,• r . . C l « » « 6 7 . ' ; . : . :i,'•••:=•;-'•-• ; ••(. • • • ! . " • " . . > . • 

V členu 208., točki 3., je. namesto: ЛоЗк 27. in'-Ш 
člena 103. tega pravilnika« р о Ш Ш : »pripombe. Ц. K 
taf; post. 99ià:takšne tarifé«! - у ^ !*-'"-' ' ; " ; • " w ' ; ' " 

r • - . ! • ; [ • • . . - . v ' • . ' • / . • ; '•''' " • " • ' • • • . . - : - . o . ' . ' - ; - ! ' • j i i ••.•!;;•'!•••• 

* V izvirnik^-pomotoma^ clenuf.lôô.-.rt-i.Ä' tèi ložkl 



Poštnina piegami-y gotovini. 

К ћ A L JE VI NA juGasì/^vr^A 

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

46. kos. V LJUBLJANI, dne 11. junija 1932. Letnik III. 
V S E B I N A : 

t/ 

430. Uredba, po kateri ee smejo opravljati tiskarski, litografski 
in ksilografski obrti samo na podstavi dovolitve. 

431. Uredba, s katero se predpisuje za. pogrebna dovoljenja 
dovolitev. '. 

432. Pravilnik o obrazcih po zakonu o obrtih. 
433. Pravilnik o pobijanju vstopnine v državne muzeje. 
434. Pravilnik o. poslovanju in upravljanju skladov za podpira

nje strokovnih Sol v banovinah in na področju uprave 
mesta Beograda. 

435. Telefonski promet. . . 
436. Odredba o imenovanju izpraševalnih komisij za mojstr

ski izpit. 
437. Objava banske uprave o pobiranju občinskih fao&àrin v 

letu 1932. 
438. ïzpremembe v staležu državnih in banovinskih uslužben

cev na področju Dravske banovine. 
439. Razne objave iz »Službenih m>vin«. 

Uredbe osrednje vlade. 

Na osnovi § 60., odstavka ( a), in § 62. zakona o obrtih 
z dne 5. novembra 1031. in po zaslišanju trgovinskih^ in-
đuatrijekih'. in obr tnihzbornic predpisu jem'.to-le Vi' 

uredbo, 
pö kateri se smejo opravljati tiskarski, 
litografski in ksilografski obrti samo 

na podstavi dovolitve.* 
, , •' "...._, ' .,'. ;.',,_.,'. . Člen 1/ 

Tiskarski, litógrafiéki in kjsilografeki obrti se smejo 
opravljati.sanio na.osnovi dovolila, ki ga izdaje'ban. Na 
področju mesta Beograda, mesta Zemuna in "mesta iPan'-
čeva izdaje dovolila komisar ministra za (trgovino in in
dustrijo za mepto Beograd, odnosno mestno načel stvo v 
Zeinunu im Pančevu kot prvostopno obče upravno oblastvo. 

< ' ••-... Cden 2.; ' V ' , '• '.'. : ',' 
Dovolila za opravljale obrta, omenjenega v pred

njem členu, в е Ш е ј о ; а ^ ј а # - . ^ Iti izpolnju
jejo pogoje odstavkov^1} in, ;(?) §. 61. zakona o obrtih. 

: :; Dovolilo se izdaja po svobodni .oceniVgtede na obče 
ko(tis#. in, po.atvAipià- potrebah kraja in krajiiie, kjee--naj 
se obrt obavija. . ,,••,. ?; , 
, . - . „ . . . , . , ' . . . .;.... • . Cjlem 3 . .;. • 

Ta;,uifed)ba stopi v moč na dan, ko se razglasi V 
ftSiužbenih novinah<j 
••'--•VBeogradu,dne-.7; inarca 1932.; II . br. 6659/0. 

'"•'" ' ,' Minister '• 
" ' r "."•'." za trgovino^ in mdùstri jo Jn 

' .',.'• •'."••''•':,'..' dr. Albert'KJiianiexs^r» 
-rek 

•'з&игЂепе̂ ^пртчце,.• kasaJgevđae ДцсоаЈаЈ&је* z, dne 
\ P, ВДда» i m * i t &1&Ш4& "~ 

431. 
Na osnovi § 60., odstavka (4), in § 62. zakona o obrtih 

z dne 5. novembra 1981. in pò zaslišanju zbornic pred
pisujem to4e : ' . 

uredbo, 
s katero se predpisuje ža pogrebna 

podjetja dovolitev.* 
. ' : ' • ' ' . " . 1 . . • ' : • " : _ _ ^ . ' 

Člen 1. 
,, Pogrebna podjetja se smejo obavljati saimo na osnovi 

dovolila, k i ga izdaja ban. Na področju mesta Beograda 
in' mest Zemuna in Pančeva izdaja dovolilo obče upravno 
oblastvo prve stopnje. 

Člen 2. '?•' '' • 
Dovolitve za pogrebna podjetja se dajejo predvsem 

občini. Ce je občini izdano dovolilo, se nova dovolitev za 
to delo ne daje privatnim Osebam brez pristanka občine. 
Ce se izda dovolilo privatnim osebam, morajo te osebe 
izpolnjevati vse pogoje, predpisane v odstavkih 0) m (") 
§ 61. zakona, o obrtih. 
' . Dovolitev se «me ; daii osebam, ki imajo Ustrezno občo 

izobrazbo in sposobnost. •'-* •'•'-
Pogrebna podjetja se ne morejo obavljati po poslom 

VOdji. -' .:. 
Č l e n 3 ; • • •. '•• >• •'"' 

Kolikor gre za ! izdajanje dovol i lapr ivatum' óèebarn, 
se izda dovolilo po svobodni oceni' glede na obče ko
risti in :po stvaraiilr potrebah k r a j & i n krajine, kjer se 
podjetje izvršuje. " - --•• ••: 

- ";• '"""' ' ' CJen 4. •--•: . " 
Prošnji za dovolitev'je treba priložiti tudi cenovnih 

za delo podjetja. Ta cenovnik daoibruje ban. ". ' " ' 
'У•:•.•'..'( , -, CLeai;5. i , / -, • . ^ ' ^ ï - , ^ . 

_ .. Obseg in način poslovanja pogrebnih podjetij odreja 

• >SluŽbene novinè . KMjevioö J-ugoslavijoe < z • dne 
9_. шгоа 1901* |L -»J^spj^ 



• » ^ 

802 46. kos. 

Člen 6. 
Prestopki zoper odredbe te ureabe se kaznujejo po 

odredbah zakona o obrtih. 
Člen 7. 

Ta uredba stopi v moč na dan, ko se razglasi v 
sSlužbenih novinahc. 

У Beogradu, dne 7. marca 1932.; II. br. 6567/u. 
Minister 

za trgovino in industrijo 
dr. Albert Kramer s. r. 

432. 

Na osnovi § 460. zakona o obrtih z dne 5. novembra 
1931. predpisujem ta-le 

pravilnik 
o obrazcih po zakonu o obrtih.* 

Člen 1. 
Obrazci, omenjeni v §§ 96., 98., 99., 177., 178., 183., 

184., 187., 260 ,̂ 280, 2 8 ^ 287,, 307., 30g. in 321. zakona 
o obrtih, se ођјаПЈајо v prilogi pod 1 do 17. 

Vsa oblastva in vse osebe, ki morajo postopati po 
dotičnih zakonskih predpisih, so dolžne, da uporabljajo 
izključno obrazce, predpisane s tem pravilnikom. 

Člen 2. 
Pristojna oblastva in naprave smejo pobirati od 

strank odškodnino za izdane obrazce po nabavni ceni, 
ki jo določa ban. 

Člen 3. 
Ta pravilnik stopi v veljavo na dan, ko.se razglasi 

v >Službenih novinah«. 
V Beogradu, dne 7. marca 1932.; II. br. 6558/u. 

Minister. 
za trgovino in industrijo 

dr. Albert Kramer s. r. 

Priloga 1. Pooblastilo (§ 98.) 

Sresko načelstvo v -
Mestno načelstvo v .. 

št. z dne 

Obrazec š t 1. 

193 

Pooblastilo. 
Na osnovi § 4., odstavka (3), § 96., odstavka (*), in 

§§ zakona o obrtih z dne 5. novembra 1931. in 
ker je ustregel(la) zakonskim odredbam, se pooblašča: 
g. ; iz kraja —» 
občine ;—-•-, sreza ——> 
banovine — - , da sme opravljati: 

po poslovodji g. 
Ime, s katerim se vodi obrt, je: 

Sedež obrta je v kraju 
sreza m—. 

občine 
banovine 

* >Službehe novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
25, ma»» i m . ft 09ДХУШШ, 

To pooblastilo je vpisano po § 99. zakona o obrtih 
srcskein pri tem -—'- načelstvu kot občem upravnem obmestnem 

lastvu prve stopnje v obrtni register - : pod 
zaporedno številko 

Taksa Din po zakonu o taksah je po
brana in predpisno uničena. 

V -.. —.;...... — dnè ..;...:....,..: ::...„ ' 193..;...:. 
(Podpis uradnega starešine:) 

(M. P.) * • : ., 

Priloga 2. Dovolilo (§ 98.) 
Obrazec Iti 2. 

Sresko načelstvo v .. 
Mestno, načelstvo v ... 

Št z dne 193.., 

Dovolilo. 
Na osnovi § 4., odstavka (3), § 60., odstavka , 

točke , § 96., odstavka (^), in §§ „zakona o 
obrtih z dne 5. novembra 1931., in ker. je ustregel (la) 
zakonskim odredbam, se dovoljuje, da sme 
g. _ iz kraja 
občine , sreza 
banovine — - , opravljati : 

"ff< 

Ime, s katerim se vodi obrt," je: 

Sedež obrta je y kraju —'. ,.-.., ulici. , 
št. „ _ občine - , srèza —.; ., 
banovine ..... 

To dovolilo je vpisano po § 99. zakona o obrtih 

pri tem 9 r e ? k e m _ načelstvu kot občem upravnem ob
mestnem 

lastvu prve stopnje v obrtni register :-.«M-Ì«.-.^...-..-. pod 
zaporedno številko.— л 

Taksa ~ Din po zakonu o taksah je po* 
brana in predpisno uničena. 

V -~ ,..., dne .'.„'...'. .- .......... 193 
(Podpis uradnega starešine:) 

(M. P.) 

Priloga 3. 'Predhodno pooblastilo 
(§ 96., odst. (»), in §98.) 

Sresko načelstvo v ~ 
Mestno načelstvo v ~ 

Št z dne 

Obrazec št. 8. 

193... 

Predhodno pooblastilo. 
Na osnovi § 4., odstavka (»), §'96.,; odstavka (•), in 

§§ „...„_„.. zakona o obrtih z dne 5. novembra 1931. in 
ker je ustregel (la) zakonskim odredbam, se pooblašča 
g. „„; _ _ iz -kraja ^..^.»-«....„^lui-*,' 
občine ___~_ -,• sreza —-^— •» 
banovine ~, da sme opravljati: 

po poslovodji g. _r - ——i 
potem ko dobi p'o; §§ 105. in nasi, odobritev za .uporabe, 
delavnice ali obratne, naprave za 'tt, obfct, 
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Ime, s katerim se vodi obrt, j e : 

Sedež obrta je v kraju 
št občine 
banovine 

, ulici 
sreza 

To pooblastilo je vpisano po § 99. zakona o obrtih 
SrASlf Olli 

P n t e m mestnem n a S e l s t v u k o t občem upravnem ob-
lastvu prve stopnje v obrtni register pod 
zaporedno številko 

Taksa Din po zakonu o taksah je po
brana in predpisno uničena. 

V - _. 

(M. P.) 

., dne 193 
(Podpis uradnega starešine:) 

Priloga 4. Predhodno dovolilo 
( § 9 6 . , odst. («), in § 98.) 

Sresko riačelstvo v .. 
Mestno načelstvo v .. 

Št z dne 

Obrazec št. 4. 

193 

Predhodno dovolilo. 
Na osnovi § 4., odstavka ( s), § 96., odstavka ( 3), in 

§§ zakona o obrtih z dne 5. novembra 1931. in 
ker je ustregel(la) zakonskim odredbam, se dovoljuje, 
da sme 

...„,. iz kraja _ , g -
občine 
banovine 

sreza , 
~, opravljati: 

.potem ko dobi po §§ 105. in nasi, odobritev za uporabo 
delavnice ali naprave za ta obrt. 

Ime, s kater im se obrt vodi, je : 

Sedež ob ria .je v к г а ј ц . 
št.' ...... občine 
banovine 

, ulici 
-.., sreza .....;.. 

To predhodno dovolilo je vpisano po § 99. zakona 
o obrtih pr i tem s r e a k e m : načelstvu kot občem upravnem mestnem 
,oblastvu pr^e,stopnje, v obrtni register .;... pod 
zaporedno številko 

, Taksa - Din po zakonu o taksah je po
brana in predpisno uničena. 

V L, dne 193........ 

v kraju 

P03 

-, pö poklicu 

občine _. , sreza , 
banovine ., , kot rodilelj-v&ruh-zakonit] 
zastopnik, sklepata z današnjim dnem 
o učenju maloletnega 
rojenega dne , v kraju 
občine t sreza 
banovine .. .., to-le pogodbo: 

I. 

- ..........,...,...„...._„. . jemlje, ,y, цк 
in se zavezuje, da ga bo 

vestno poučeval v svojem ..... .'. 
obrtu, dokler ta pogodba traja. 

Prav tako se zavezuje, da bo izpolnjeval, dokler ta 
pogodba traja, vse dolžnosti, ki. mu jih nalaga, zalf on o 
obrtih nasproti učencu (vajencu), •..,.',. , , 

II. 

uči .... 
-. pristaja na to, da se 

obrta 
trgovinske stroke 

P r i ~ in 'da Jfrjevzame vse 
obveznosti,, ki mu jih nalaga zakon, zlasti da. bû_maxjjiy 
pri delu. 

III. 

Cas trajanja se določa na leta, pri-
čenši od dne ............;.H1; :..:L..:„.;...;._:;r- "'' ' 

iv . v •-" ' 

- -, se zavezuje, da. ho 4»јаД. 
učencu (vajencu), dokler traja učenje, 1.;....!.,. 

•?rrr-

(Morebitne druge odškodnine po točki 8. § 260. za
kona o obrtih.) •'"••' " - i •••'•••'• ••'• 

VI. 

(M, P.} -
(Podpis uradnega starešine:) j 

i Priloga 5. Učna pogodba (§. 260.) 

Učna pogodba. 
G. 

>bčine „ 
»anovine 

obrta v kraju.4. 
:—., sreza _ 

u u » Ш. 

Obrazec št. 5. 

.., imetnik 

Po priloženem zdravniškem potrdilu je učenec (va-
l e n e c ) •••••••• •-••••• telesno sposoben -za 
zaposlitev v omenjeni strdki. 

VIL , , 

Ta pogodba je napisana v treh revodih. -

V „_ ( dne• ...̂ ;—i.;...:.;JÌ..,.: 19S..„i.".: - : Ì ' Ì 

.• Potrjuje, se, da se je ta pogodba danes sklenila in 
vpisala v register^učencev (vajencev) pod št. .. 

.»'••'!• ' ; :--.v: . . ^ • " : . . f / 

.- 1 9 3 — , 
V 
Združba 

• .v: >;.h-.i -, dne 
~4~ z a s r e z 

občine v 

МЧ 
, (Podpis uprave - f p 9 ) 

- občine 
- >л-* 
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Priloga 6. Potrdilo o trajanju učenja (§ 280.) 
Obrazec St. G 

Potrdilo o trajanju učenja. 

46. kos. 

Podpisani -
.... obrta v kraju 

„., imetnik 

občine 
vine 
(vajenec) 
od dne .__ 

,„, sreza - , bano-
, potrjujem, da je bil učenec 

na uku v mojem obrtu 
_ do dne in da 

te zbornice danes opravil 
tega okrožnega odbora 

mojstrski izpit 

iz „ ......_ - - obrta. , 
To izpričevalo mu služi za dokaz.strokovne izobraz

be za izvrševanje ..,.. obrta po zakona 
o obrtih in mu daje .pravico do naziva mojstra. 

"V „ , dne - 193 

je dovršil dogovorjeni učni čas. 
V dne , 193 

Podpis imetnika obrta: 

(Podpis zbornice 
okrožnega odbora 

(Podpis predsednika izpraševalnegk odbor^) 

(M. P;) 

;) 

Priloga 9. Poslovna knjižica (§ 307.) • 
Obrazec St. 9. 

Potrjuje se, da ustrezajo označeni podatki tega potr
dila vpisanim podatkom v. vpisniku učencev (vajencev), 

ki ga vodi ta združba 
ebuina. 

dne 193..... 

Združba 
Občina 
Srez 
Banovina 

(Stran 1) 

(Podpis uprave 7.družbe\ 
občine 

(M. P.) 

Priloga 7. Pomočniško Izpričevalo (§ 287.) 
Obrazec it. 7. 

Pomočniško izpričevalo. 

: Uprava obrtniške združbe za m e g t o "-
pötrjuje s tem, da je opravil danes g. _ 
rojen dne- — ~ - —'•• v —— 
nI -—:——-j srezu 
vini __-; — — -

Poslovna knjižica. 

(Stran 2) 

obči-
,.., bano-

..., pred izpraševalno komisijo 

te združbe 
pomočniški izpit 

iz ,_s._ obrta. 

g t e v . - Ä - , registra 
Rojstni kraj 
Občina .... ..... 
Srez 
Banovina .„„. 

193... 

Domovinska občina „_J„„....~~ 
Dan, mesec in leto fójstva ~. 

Kandidat se je izučil v obrtu pri g — -
v kraju . . v času od dne ~~~ — -

, v . . le pohajal strokovno Bolo 
do dne . ; med učenjem ^ ^ ^ 8 t r o k o v n e ^ 

•" r ':,''"' •••• '••- . d n e . ! 1 9 3 . ™ . 

(podpis uprave združbe) 

(Podpis predsednika izpraševalne komisije) 

(M.P.) 

'(M. P.) 
v«*» Ш£ 

i 

uprave7 I 

(Stran 8) r (•' 

Obreza fotografijo in ! srtojeročni/ podpis imetnika 
knjižice. 

Priloga 8. Mojstrsko izpričevalo (§ 321.) 
Obrazec Si 

Mojstrsko izpričevalo. 
Zbornica . . ' • . 

s tem potrjuje, da je g. . Okrožni odbor 
,.-..,,.;.,.,-rojen dne; 

8. 

ftMni;'.- -,-•'•••••[• • ••i:"-'i'i « r e z u — ; — » <= •> ba**0-
jjnl вгМ >ßraSssafeie towniaiiQ 

(Strane) 

QK^lrd 

':,..- . , !•;.- , . - U ' ; • . : • 
, r 

(Stran 5)i . ._. , . 

Obseza kot napla v sredit 

Podatki û gftEöglUsi.:;. i>i • <.Л«о 

, , i H i n • 1111 • i •— 
... , .„ itù-w-i* 



4ß. KOS. 805 

(Stran 6 in naslednje) 

Ime Imetnika obrta 
(rodbinsko in rojstno), 

odnosno firma 

Poslovni sedež 
obrta (lokal, poslo
valnica, delavnica 

itd.), kjer se oprav
lja služba 

Vrsta obrta 
(stroka) 

Dan. 
mesec in 

leto 
vstopa v 

slažbo 

Službodav-
čev podpis' 

ob sprejemu 
v službo , 

Dan, mesco 
in leto iz

stopa iz slu
žbe 

Siužbodav-
čev podpis-
ob izstopu 

iz službe ' 

Overovitev 
združbe (ob
čine) ob pre 

stanku službe
nega razmerja 

Na koncu poslovne knjižice je natisniti odredbe §§ 307. do 311. zakona o obrtih. 

Obrazec št. 10. 
Pri loga 10. Dovolilo za izvrševanje 
obrta brez stalnega poslovališča 

(lokala) ( § 1 8 3 . ) . 

(Stran 1) 
Kraljevina Jugoslavija 

B a n o v i n a ' i .:.._ 

Dovolilo 
za izvrševanje obrta brez stalnega poslovališča (lokala). 

Imetnik 

iz 

Osebni podatki: 

Rojstni kraj 
Občina 
Srez ' 
Banovi 

(Stran 2) • * 

Prostor za fotografijo. 
: Svojeročni podpis : 

na 
Domovinska občina 
Srez j 1 
Banovina .; ,_u.™ 
Sïàlhpi prebivališče 
Srez i_; -J 
Banovina 

testno 
6t ((jdloka) 

načelstvo v 

(Stran 8) — 

die 198 

Dovolilo 
l a iz+rSeraaje oljrta brez stalnega poslojrališča ( lokala). 

Na osnovi 
5. novembra 1931. in k e r je ustregel zakonskim odred
b a m ; se " а б т б Ц п Ј е , ' " \ " ' 
M A , 8ШАј,.11 ИШШЦИНМИ! I «JHHUl'U'lEHH'm Е7|..тчц|ц||,м t MMM П О 

ulicah in hodeč od kraja do kra ja- ter o d : i i | u t d o h i š e 
izvrševati* ._.._ .... :<...,;,, ..•: ::. .. ' ', •;', , 

..i,. ,1.-. 

.: . . . - " ( S t r a n 4) ._".". 

To dovolilo se je vpisalo po § 182., odst. («), zafeona 
o obrt ih pr i tem • 8 r e s

x
k e m načelstvu v register dovolil mestnem. J 

"'"" •—"•••—•—— —« — ~.~ -.»—.».-^.»™^.™._.__«____„„ г.„_ 

brez stalnega bivališča. . ."-.;; - s i 
Dovolilo velja do dne ;. L„™..™..L-„™! .._.._ 

Taksa -....-.„._„... Dih po zakonu .o taksah je p o b | a n a 
in predpisno' uničena. , Л ;- ' : ;;- ; : '̂ . 

V .-..dne * — _ L „...„s £93..и-Л 
• . , , y. . .~.. . . . . . . .-. . .|. . / • - ;•. 

i ., Podpjs uradnega 
(M. P.) I Kolek; f * . ;: iStarešbjie \ 

'• . ' j —f Д.ЧМЧ.Ч11..Н-и.1 .»,.•.„Lm.H.— 

. . " • ; " " " " " " ~ " ^ •-- •• - - • - . . • ; _ _ - _ : \ 

(Stran 5 in našli} - •• , 

———— načelstvo v ......„* _̂ ™....̂  
Mestno , ;, , 

Št. (odloka .- — ;. z dne - -1—.ji-";^ 19....— 
Št. registra..„™-__.j—^;„.:19:.v.... - -

y — ; ; "i ; ,• \ 

, ! •- i i •* .•• •". ' 

! Kolek. ! 
. _ . - i ' • ' • • - i ••-•-

i " " Г Т - 3 ;,":r>' 
^o dovolilo s« podaljšuje do dne ^.-*--.— ^ г ф - Д . 
V **MM*M.HH.«..w..,uHHMn*»} Q Q 6 ^^.WWMW,.M4TW....'.i,..^,.tlL.N.. 19......i.. % - ' 

i (M-P.).;,. . - - , , - : . , ; % ; ; ; - •• i •;. 
(Podpis uradnega starešine^: 

} - - H r - ,..^JJ; ' i .* h 
џв. koncu knjižice je natisnit i §Jg 17& do 18&,!§§:JB9$., 

396 r i n 397., točko 1. iz. § 898., toČko 41. odstavka, & ) ^ t 
§ 899., točko 3. : odstavka•• ^ V ^ P ^ ^ - r Q d 4 * e w * à " - f f î . ' k 
J>d8t&y,ek.a)ùzv4..4QQ.,м*от'и o ohr t ìh . „ ^ Ј ^ . ^ . . , i l 
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Priloga 12. Register učencev (§ 281.) 

Ф 

»03 

« 
a •o 
CD 
u, 
O 
O. 
cd 

N 

Učenčevo ime 
irodbinsko in roistno 

Krai, dan, 
mesec in 

Isto rojstva 

Vrsta obrta 
(stroka), ki 
se ga uči 

čas, za kate
rega je skle
njena učna 

pogodba (dan 
mesec in leto 

pričelka in 
zvršetka) 

Datum 
sklepa 

pogodbe 

Ime Imetnika 
obrta (rodbinsko 
in rojstno) odno
sno firme in po

slovni sedež 

Obrazec št. 12. 

Pomožni lo 
kai (poslo
valnica, de
lavnica in 
pod.), kjer 
ie zaposlen 

' i 

Posebni po
datki 

! 

Priloga 13. Register izdanih poslovnih knjižic (§ 308.) Obrazec I t 18. 

> 
CĐ 

*n 
n 
C 

•o 
cu 
u 
o 
a. 
te) 

S) 

Ime pomočnikovo 
(rodbinsko in rojstno) 

Rojstni kraj, domovin
ska občina, srez in 

banovina, dan, mesec 
in leto rojstva 

Vrsta dela 
(stroka) 

Datum in šte 
vilka izdaje 

poslovne 
knjižice 

Posebni podatki 

, 

i s 

Priloga 14. Register dovolil za trgovanje z blagom brez stalnega poslovališča (§§ 177. in 184.) Obrazec št. 14. 

Ime imetnika 
dovolitve 

(rodbinsko in roj etno) 

Stanovališče, 
domovinska 
občila, srez 
in banovina 

Blago, s kate
rim trguje 

Datum in šte 
vilka izdane
ga dovolila 

Čas, za kate
rega dovolilo 

velja 

Podaljšava do
volitve (datum 

in številka 
odloke) 

Posebni po-
. datki 

Priloga 15. Register dovolil za izvrševanje obrtov brez stalnega poslovalilča (§§ 178. in 184.) Obrazec Št. 15. 

Ime imetnika obrta 
(rodbinsko In rojstno) 

Stanoval liče, 
domovinska. 
občina, srez 
in banovina 

Vrsta 
obrta, ki se 

Izvršuje 

Datum In 
St«vllka iz

danega 
dovolila 

čas, za ka
terega do

volitev velja 
(datum) 

Podaljšava 
dovolitve (da
tant in Številka 

odloka) 

Posebni podatki 



808 
46. kos. 

Priloga 16. Sejmski register (§ 187.) Obrazec št. 16; 

Ime občine, 
ki jo imetnica dovolila 

Dan sejma Kraj sejma 
(sejmišče) 

Datum in 
številka 
dovolila 

Datum in 
številka 

odobritve 
se.jmskega, 

reda 

Nadzorstveno 
obče upravno 
oblastvo prve 

stopnje 

Posebni podatki 

Priloga 17. Register tržnih dni (§ 187.) Obrazec št. 17. 

Ime občine, 
ki j e imetnica dovolila 

Kateri dan 
je tržni dan 

Kraj tržišča 

Datum 
in šte
vilka 

dovolila 

Datum in 
številka 
odobri
tve trž

nega 
reda 

Nadzorstveno 
obče upravno 
oblastvo prve 

sto p ni e 

Posebni podatki 

433. 

Na osnovi točke 1. • § 27. finanonega zakona za leto 
1932./1933. in sporazumno z ministrom za finance 
(St. 31.321ДП z dne 15. aprila 1932.) predpisujem ta-le 

pravilnik 
o pobiranju vstopnine v državne 

muzeje.t 

Člen 1. 
Za poset In ogled državnih muzejev se pobira ob 

delavnikih vstopnina, in sicer po 5 dinarjev od grajânov 
in častnikov, po 2 dinarja pa od dijakov in vojakov (re-
dovov, kaplarjev in podčastnikov). Ob nedeljah in praz
nikih se vstopnina vobče ne pobira. 

Člen 2. 
Ekskurzije dijakov v skupinah' in raznih" drugih 

združb in naprav, Če, imajo znanstven ali nacionalno-
prosvetni namen, kakor tudi poseti uglednih znanstve
nikov, umetnikov in kritikov so oproščeni plačila 
vstopnine. 

Člen 3. 
Vstopnica velja za vee oddelke enega muzeja. Ce Je 

več muzejev pod 0no~ streho, še pobira vstopnina za vsak 
muzej posebej. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
19. maja 1932* š t 113/LII/359. 

Člen 4. 
;Na, vstopnino se, ne pobira nobena državna taksa .po 

zakonu o taksah niti kakršnakoli občinska doklada. 

Člen 5. . . ,. , v; . ' ' V. j 
Ves dohodek od prodanih vstopni«, gre za pokriva

nje stroškov muzeja, po izprevidnosti upravnika dotičpe-
ga muzeja in po predhodni odobritvi ministra za prosveto. 

Kontrolo potroška vrše organi, ki pregledujejo ostale 
račune muzeja. 

! Člen 6. 
: . i 

Vsak državni muzej mora dati tiskati vstopnice 
duplikati in z označbo serij in tekočih številk, in ti 
vstopnice po 5 dinarjev v eni barvi, vstopnice po 2 dinar
ja pa v drugi barvi. 

Člen 7. 
e»«..««»»-»«**-'. 

O dohodku od vstopnin in o troSenju teh dohodkov 
se vodi poseben dnevnik po priloženem obrazcu tako,?da 
se ,iz, njegaVtìàk 8a§ vicli, koliko je bilo doslej dohcjdkà, 
posebej od vštopnitt po 6, posebej p i ; öd Vstopnife |pö 
2 dinarja, kâkof'tùdi kolikšni soibili izdatìsi«in na )sd] 
so bili ucinjeßt' ! >*'• | ' . :,n ! 

Dnevnik vodi, denàr prejema in hrani, izdatke v*81 
in izplačilne dokumente hrani uradnik; ki ga odredi з 
odlokom'upravnik muzpja. • Л 

Odrejeni uradnik ine sme imeti pri sebi ve3 Wp 
1000 dinarjev; vse vsotfc preko tega zneska mora vlagaj 
y Državno hipotekarno. banko ali poštno hranilnico^ ; 
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. . . . • • Sien 8. 

Natisnjene vstopnice hrani upravnik muzeja in jih 
izroči potrebno število vsak mesec uradniku, ki je odre
jen za voditev dnevnika, ko jih je predhodno opremil z 
okroglim muzejskim pečatom, brez katerega niso ve
ljavne. 

Odrejeni uradnik daje vsak teden potrebno število 
vstopnic služiteljem muzeja zaradi prodaje posetnikom. 
Po katerem razporedu naj služitelji to dolžnost vrše, 
določi upravnik muzeja. 

Prejemki. , ' 

O prodanih vstopnicah se vrši vsaj enkrat na teden 
obračun med služitelji in uradnikom, določenim za vodi
tev dnevnika; uradnik mora dohodek takoj vpisati v 
dnevnik. 

Člen 9. 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se razglasi v »Služ

benih novinah«. 
V Beogradu, dne 27. aprila Ì932. 

Minister za prosveto 
dr. Drag. S. Kojié s. r. 

Izdatki. 

t» 
o 
>» 
o o. 
Л 

S3 

1 

2 

3 

Datum 
prejema 

« 

1 

1 

1 

o 
W 

a 

s . 
VII. 

VII. 

VII. 

o 

2 

1932 

1932 

1932 

e 
Q 

o 
a 
y 
'S 
a 
o 
> 

7 

— 

— 

C 
O 
N 
O 
O. 

1 
a 
o 

> 

— 

5 

— 

Imenovanje drugih 
vrst dohodka (obresti 

od nalož. denarja-, 
in dr.) 

У 

Obresti od denarje« nalože
nega pri poštni Krontlntct, 

•pr.'o po'lei|e 1952 

Prejeto 

Din 

35 

10 

173 

P 

— 

— 

50 

i 

i» 
Ф 
4-3 
•CO 

Û 
O 
O. 
Л 

S) 

1 

2 

3 

Datum Udaje 

C 
ra 

•a 

W 

. 

o 
•«J 

' 

Za kaj 

' 

< • 

Izdano 

Din 

• 

P 

^— 

• 

434. 

Na osnovi §§ 406. in 4€0.,zakona o obrtin z dne 5. no
vembra 1931. predpisujem ta-le 

pravilnik 
o poslovanju in upravljanju skladov 
za podpiranje strokovnih šol v bano-
vìnah in na področju uprave mesta 

. Beograda»* 
Člen 1. , 

.,;;• -Prt vsaki banski upravi se osnuje' akladza, podpira
nje'stMkovnih šol.. Za področje.upça ve mesta Beograda 
se osnuje sklad za podpiranje strokovnih šol •• pri ministr
stvu za. trgovinom. indiustrijoi , / :-.-

••• ••:.; ;::- ' .-.•" '•• , č l e n 2 . ..• 

, ëredstva sklada so. vsei4enarneVka^.pjo^piret^epkihr, 
J ic^enih zoper odrecìbe zakona,o abrtin>jiuiedbv,pravii-
ii$kW 'jsa. nàredfoj! iadanih na osnovi, t ^ a , .zakona, in vsi 
""*~ia!rni zmeeki, za katere odreja' -zakoji,. da #re4p v korist 

a sktođav. tìh,';;;.,,•; . ' ;''', ;.:; V " . : ' ' .,, .-, 
. Dènanaé ïaàni se izterçujejo od ohsojjanih oseb po ; 
^bjah VÎ. raadétëa I. poglavja zakonâ.p občepi uprav-

neon pcratôpcu.*?, l t , , ,.- ; . „ - • ...,..,.-• 
'•••••: * »Slüzbeöe' ' novtöe " kral jevine iTugosiavajec ' z"' d n e ! 

Ш-inatim., St. 118^11/360: • ••:»"';-̂ . : 

,..*г!:.у- i^róiutu'pbnìotonia: V. razdelikai'^ Zakòja'gl. 
вОДЗДеаЈ Шк^иУ&Џ ia k 1881,'-' '.v * • » * " ^ 

. • Člen 3. 

Denarje kazni po izvršnih\(praynomočnih) kazenskih 
razsodbah se morajo vpisati v kontrolnik denarnih kazni 
(obrazec 1), ki se mora posebej voditi pri vsakem oboam 
upravnem oblastvu prve stopnje. 

- Kontrolnik denarnih kazni se mora ' voditi za eno 
računsko leto, ki sé pričenja in končuje s koledarskim le
tom. Z dnem 31. decembra vsakega leta se morajo kon-
trolniki zaključiti. Zaostanki neizterjanih denarnih kazni 
se morajo prenesti v naslednje leto z označbo stare in 
nove tekoče številke kontrolnika. ' 

Člen 4. 

Izterjane'denarne kazni in eventualne stroške izvr
šilnega postopanja тотајо vpisati, obča upravna oblastva 
prvé stopnje v blagajniški dnevnik (obrazec 2) z oznaob.o 
lista in tekoče številke kontrolnika, pod katero je vpla
čalo v kontrolniku knjižen». V kontroMikti ee morata 
označiti list in postanka blagajniškega dnevinika, kjer je 
izterjana denarna kazen vpisana. 

'Glên 5. 

Obča upravna oblastva prve stopinje morajo vse -veote 
(denarne kami) po izvršnih kazetìskih razsodbah zbirati 
in jih pošiljali'ftlialki' Drevne hipàeliarne-baüke na 
sedežu dotične pristojne banske uprave, -öe na sedežu 
bažteke uprave ini iilMke, je treba izročatidenar nàibMji 
filialiki ali pa Državni hipotekami banki v Beogèadu, ikar 
odredi pristojni ban. Vsofe nad 500 (Jriét éto) dinarjèv je 
treba odpo&latà takoji manjšo ysoie pûj ko dosežejo.: v$otó> 
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500 dinarjev, vsekakor pa konec vsakega meseca vse, 
tudi manjše pobrane vsote. 

Denar se mora poslati vselej s spremnim spisom 
(obrazec 3) z izrecno označbo, da se pošilja v korist skla
da za podpiranje strokovnih šol dotične banovine, odnosno 
strokovnih šol na področju uprave mesta Beograda. 

Filialka Državne hipotekarne banke, odnosno cen
trala v Beogradu potrdi prejem denarja in obvesti o tem 
pristojno obče upravno oblastvo prve stopnje. 

Člen 6. 

Obča upravna oblastva prve stopnje morajo obvestiti 
obenem, ko odpošljejo denar filialki, odnosno centrali 
Državne hipotekarne banke, pod isto spisovno Itevilko 
pristojno bansko upravo s spiskom (obrazec 4), iz ka
terega se lahko vidi, katera vsota je poslana. Banska 
uprava knjiži označene vsote v svojih kontrolnih knjigah 
za poslovanje in upravljanje sklada. V ta namen se osnuje 
pri banski upravi poseben račun za vsako obče upravno 
oblastvo prve stopnje in se vodi kontrolno knjigovodstvo. 

Člen 7. 

Vsako četrtletje morajo zaključiti obča upravna obla
stva prve stopnje kontrolnik denarnih kazni in blagaj
niški dnevnik, ki ju morata podpisati uradnik, ki mu je 
poverjena voditev kontrolnika ali dnevnika, in starešina 
urada. Prav tako je 'treba postaviti na ta dva dokumenta 
datum, ko se zaključita. Najkesneje do 16. dne nasled
njega meseca je treba izročiti izvirni kontrolnik in bla
gajniški dnevnik za minulo četrtletje pristojni banski 
upravi obenem z dotičnima dokumenti (potrdila o posla
nih denarnih kaznih, odločbe o njih spregledu in o pre
morirvi v zaporno kazen, potrdila o prestani zaporni 
kazni itd.). Vse to se mora računsko pregledati in vse
stransko preizkusiti in nato s pripombo (s cenzurnim 
nalogom) vrniti dotičnemu občemu upravnemu oblaštvu 
'̂ prve stopnje, da to dalje brani v denarnem arhivu. 

Člen 8. 

Nevplačane denarne kazni se morajo v naslednjih 
kontrolnikih in blagajniških dnevnikih označati, dokler 
"se ne izterjajo aH končno ne odpišejo. Odpis denarnih 
kami smejo odobriti samo pristojne banske uprave. 

Člen 9. 

Denarna sredstva, ki pripadajo na označeni način, 
se morajo nalagati plodonosno pri Državni hipotekami 
banki na ime in v korist sklada dotične banovine, odnos
no sklada za področje uprave mesta Beograda. 

Filialka, odnosno centrala Državne hipotekarne 
banke vknjižujejo vsak sklad posebej. 

Člen 10. 

Sredstva sklada služijo za to, da 
a) se dajejo subvencije in podpore strokovnim šolam 

(tečajem), na področju poedinih banovin, odnosno na 
področju mesta Beograda; 

b) se podpirajo siromašni in vredni dijaki strokov
nih šol. (tečajev); 

c) se nabavljajo in tiskajo strokovne knjige, učbe
niki in. učilaj razprave ш pjorajšijlaj d« :o ћдадеј« 

ljanje takih del po vseh strokah, ki jih ureja zakon o 
obrtih. 

Člen 11. 
Izplačila vsot za namene, omenjene v členu 10., vrši 

filialka, odnosno centrala Državne hipotekarne banke po 
odobritvi in nalogu pristojnega bana, odnosno ministra 
za trgovino in industrijo za področje uprave mesta 
Beograda. 

Člen 12. 
Ko se izdajajo nalogi za izplačilo vsot filialKi, od-, 

nosno centrali Državne hipotekarne banke, je zahtevati 
od pristojne krajevne, odnosno glavne kontrole soglas
nost po veljavnih predpisih. 

Člen 13. 
Filialke, . odnosno centrala Državne hipotekarne 

banke izročajo pristojni banski upravi vsakega pol leta 
izpisek o izdatkih, učinjenih v teku tega meseca, da se 
lahko vrši kontrola knjig in računov sklada. Na pod
ročju uprave mesta Beograda se izroča tak izpisek mini
strstvu za trgovino in industrijo. 

Člen 14. 
Konec vsakega leta (dne 31. decembra) se morajo • 

pri banskih upravah zaključiti kontrolne knjige teh skla
dov in do dne 31. januarja naslednjega leta se mora 
sestaviti letna bilanca (sklepni račun), ki mora obsezati 
v glavnem poslovni račun (račun dohodkov in ražhod-
kov) in izkaz imovinskega stanja (račun izravnave). V 
izkazu imovinskega stanja je treba stanje sklada na dan 
31. decembra tekočega leta podrobno izkazati. 

Člen 16. 

Za letno pregledovanje knjig in sklepnih računov 
sklada odTedi banska uprava enega uradnika računske 
stroke, ki mora potrditi pravilnost najdenega stanja. s 
svojim podpisom na sklepnem računu. 

Glede poravnave izdatkov za upravo M knjigovod
stvo sklada in nabavo predmetov za upravljanje admini
stracije odobri lahko pristojni ban, da obremenjajo ti 
izdatki dohodke sklada. » 

, Člen 16. 
Na področju veljavnosti prejšnjega zakona o obrtih 

iz 1. 1884. (zak. čl. XVII) prestanejo obstajati vsi posebej 
osnovani obrtno-šoleki skladi in se mora njih imovina 
prenesti v sklad za podpiranje strokovnih Sol za dotično 
banovino. 

Vsi tekoči računi teh skladov se morajo zaključiti z 
dnem 1. aprila 1932. in ves razpoložljiv denar takoj iz
ročiti filialki, odnosilo centrali Državne hipotekarne ban
ke v korist dotičnega'sklada (člen 5.). Če se so vzdrževale 
k poedinih krajevnih obrtno-Šolskih skladov krajevne 
strokovne nadaljevalne šole '(vajeniške šole), je .izročiti 
samo viške, ki presegajo vsote, odobrene za vzdrževanje 
šol v tekočem šolskem letu. Prav tako je ravnati's, skladi 
mest Zemuna in Pančeva in izročiti denar v korist sklada-
za področje uprave mesta Beograda. Ko pošljejo obča 
upraivaa oblastva prve stopnje ta denar banki, morajo pod 
isto spisovno številko o tem obvestiti pristojno bansko 
upravo s spiskom, iz katerega se vidi, katera vsota se je 
Pjoslala, Banske ußrajya njoxajo ко$ДО ојдпдселтв ywtaws 
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svojih kontrolnih knjigah po odredbi člena 6. tega 
pravilnika. 

Zaključeni računi se morajo izročiti пајкешеје do 
dne 31. aprila 1932.* pristojni banski upravi v računski 
pregled in preizkus po dosedanjih predpisih. 

Clem 17. 

Vsi posli, ki so po tem pravilniku poverjeni banu, 
odnosno banski upravi, se vrše. preko oddelka (odseka) 
za trgovino, obrt in industrijo pri banskih upravah. 

Člen 18. 

Ш področju uprave mesta Beograda opravlja posle, 
ki jih vrše po teh pravilih prvostopna obča upravna obla-
s-tva, komisar ministra za trgovino in industrijo\ posle 
banskih uprav pa vrši na tem področju minister za trgo
vino in industrijo. Prisilne izvršbe opravlja na tem pod
ročju na zahtevo komisarja uprava mesta Beograda. Ta 
oprava izroča izterjane vsote komisarju. 

Ölen 19. 

Vrhovno kontrolo nad poslovanjem ' in upravljanjem 
akladov za podpiranje strokovnih šol v kraljevini vrši mi
nister zâ trgovino in industrijo. 

Upravljanje teh fondov se vrši po odredbah zakona o 
obrtih in predpisih tega pravilnika. 

• Člen 20. 

Ta pravilnik stopi v moč z dnem razglasitve v »Služ
benih novinahc Od dne, ko stopi v moč, prestanejo veljati 
vsi dosedanji predpisi o upravljanju obrtno-šolskih skla
dov. 

V Beogradu, dne 31. marca 1932.; II. br. 8429/u. 

\ ф Minister za trgovino 
in industrijo 

dr. Albert Kramer s. r. 
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4. Maribor-Aflenz, Feldbach, Fernitz, Strass, Steier
mark in Leobersdor! (v Avstriji), izza dne 15. maja 1932., 
taksna enota Aflenz in Leobersdorf zl. fr. 3-45, Feldbach 
Fernitz, Strass in Steiermark 1-50 zl.fr. ' 

Banove uredbe. 

Vili. No. 3521/1. 
436. 

Odredba. 

435. 

Telefonski premet** 
Otvorjen jV telefonski promet: .'..:. 

. 1 . Kranj, Ljubljana, Maribor—Danska, izza . dne 
28. maja 1982.; taksna enota: Kranj, Ljubljana—Danska, 
prvi päs 11-20 zl.fr., drugi pas 11-80 zl.fr.; Maribor— 
Danska, prvi pas 10;60 zl. fr., drugi pas 11-20 zL fri; med 
19i in 8: uro' se plačujejo le •/« taksne enote. 

2. Konjice—Fehring (v Avstriji), izza dne 15.'ma
ja 1982., taksna enota 2-70 zl.fr.; 

3. Zreče—Praha (v Ceškosloražki), izza dne 20. me-
ja 1932., teksina enota 4-95 zl. fr.; 

* Pač: 80. aprila*..*-* Op. ur., .. _ 
*• >Službene novine kraljevine Jugoslavije« K Si Ï. 

*äne 28,. majft' 1982., št. 120/LIV/372, in k ä . 2 . S« L z 

Na podstavi §§ 16., 312., 315. in 316. ob. z. ter čl. 3., 
4., 5., 6. in 7. pravil o opravljanju mojstrskih izpitov z 
dne 31. marca 1932. »Službeni list« št. 368/36 in na pred
log Zbornice za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani 

o d r e j a m : 
1. Da se pri Zbornici za trgovino, obrt in industrijo 

v Ljubljani postavijo izpraševalne komisije za opravljanje 
mojstrskega izpita iz vseh obrtnih strok, naštetih v § 23. 
ob. z. Te izpraševalne komisije so krajevno pristojne za 
kandidate z vsega zborničnega okoliša. Radi olajšanja 
poslovanja se vrše izpiti ne samo na sedežu zbornice 
v Ljubljani, temveč do nadaljnjega in po potrebi tudi 
v Celju, Mariboru in Novem mestu; 

2. da so te komisije — razen za obrte podkovačev, 
izdelovalcev razstreliva in raznesil ter instalaterjev vod
nih, kanalizacijskih in plinskih naprav — tričlanske, za 
izvzete obrte pa štiričlanske; 
. ; , 3 . da se za predsednika teh izpraševalnih komisij 

imenuje dr. Pretnar Josip, tajnik Zbornice za TOI v 
Ljubljani, ža njegove namestnike pa dr. Koce Jure, kon-
ceptni pristav Zbornice za TOI v Ljubljani, Sink Fran, 
sekretar кг. banske uprave v Ljubljani, Založnik Igna
cij, zadružni nadzornik v Mariboru in Pogačnik Josip 
komisar .mestnega načelstva v Celju. Člani strokovnjaki 
se odobre s posebno odredbo; 

4. da se odobri izpitna pristojbina za izpite pod-
kovskih kovačev, izdelovalcev razstreliv in raznesilnib 
sredstev ter instalaterjev vodnih, kanalizacijskih in plin-

.skih naprav po, Din 250—, za ostale rokodelske stroke 
po Dm 200;—, za kritje stvarnih izdatkov pa Din 30-—. 
Honorar predsednika in članov komisije določa od časa 
do časa predsedstvo Zbornice za TOI v Ljubljani ob 
vsakokratni moji odobritvi. 

0 tem se ob veste: 

o b j a v e . U r e d n i S t V ! > S l u ž b e n e « a l i s t a< • Ljubljani radi 

' l j a n i ^ ° ^ a . Z a t r g 0 V i n 0 ' ° b T t Ш ШШТ*° * ^ 

KraJjévslca banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
"dne & junija 1982. ч 

; ' • • ' • • • • • B a n : 

'•'"'- • D r . M a r a l i « 8. ft 
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437. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No. 29.857/1. 

Objava. 
Občina Št. Ilj pod Turjakom, v srezu slovenjgra-

škem, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem 
listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100—, . '• 
c) od 100 1 piva Din 50—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 3. junija 1932. 

438. 

Izpremembe 
v staležu državnih in, banovinskih 
uslužbencev na področju Dravske 

banovine. 
Â. Državni uslužbenci. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 30. maja 
1932, I. No. 2193/3, je bila postavljena za obrtno učiteljico 
IX. položajne skupine pri državnem osrednjem zavodu 
za ženski domači obrt v, Ljubljani G n e z d a K a t a 
r i n a , strokovna učiteljica X. položajne skupine istotam. 

Z odlokòìn kraljevske banske ugräve ž dne 1. junija 
1932, I. N6. 3422/2, je bila premeščena k Zdravstvenemu 
domu v Mariboru K u r e n t A n i c a , zaščitna sestra 
IX. položajne skupine pri Zdravstvenem domu y Celju. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 30. ma
ja 1932., I. No. 2310/3, je bila postavljena za obrtno uči
teljico IX. položajne skupine pri državnem osrednjem 
zavodu za ženski domači obrt v Ljubljani V o g e l n i k 
F r a n č i š k a , strokovna učiteljica .X. položajne sku
pine istotam. 

* • • ' • • ' _ v 

Z odlokom kraljevske banak© upravo; v Ljubljani 
z dne 30. maja 1932., I. No. 3734/1, je bil postavljen 
K o š i r J o ž e f , dnevničar pri higienskem zavodu v 
Ljubljani, za zvaničmka l i t . položajne skupine ietotam. 

» ' • ' ' • ' - . 

3 odlokom kraljevske batìeke uprave z' dne 21. maja 
193"2.; I. No. 3474/2, je- bil : reaktiviran za zvaničnika 
1. položajne skupine s plačo prvega periodskega poviška 
pri drž. bolnici ea duševne bolezni Ljubljana-Studenec 
S m r e č n i k I v a n , zvaničnik v pok. 

B. Banovinski uslužbenci. 

Z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani г 
dne 18. maja 1932., I. No. 2983/1, je postavljen dr. Hou-
š k a M i r k o , banovinski uradniški pripravnik splošne 
bolnice v Mariboru, za banovinskoga sekundarija VIII. 
položajne skupine, na dosedanjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 31. maja 1932.,. I. No. 3938/1, je 
bil postavljen Močnik Š t e f a n za banovinskega cest
nega nadzornika — uradniškega pripravnika z mesečno 
plačo Din 995<— pri sreskem cestnem odboru v Ptuju. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 31. maja 1932., I. No. 395/3, je bil 
postavljen P o t o č n i k M i l a n za banovinskega cest
nega nadzornika — uradniškega pripravnika z mesečno 
plačo Din 955'— pri'sreskem cestnem odboru v Črnomlju. 

Z ^odlokom kraljevske banske uprave, v Ljubljani 
z dne 18. maja 1932., 1. No. 2770/1, je postavljen 
inž. V r e č k o K a r i , banovinski uradniški pripravnik 
na banovinski mlekarski šoli v Škof ji Loki, za banovin
skega kmetijskega pristava VIII. položajne skupine na 
dosedanjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske bànâke uprave Dravske ba
novine z dne 28. maja 1932, I. No. 4189/1, je ,po pogrebi 
službe premeščen Z o r n ,A n t on, banovinski viŠjL pri
stav VI. skupine pri sreskem načelstvu У Dol; Lendavi» 
h kralj, banski upravi Dravske banovine v Ljubljani. 

439. 

Razne objave 
iz „Službenih novink 

Številka 84 t dne 12. aprila 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

24. marca 1932., I. štev. 8244/0, je bil premeščen po po
trebi službe B u l a i ć N i k o l a , .uradnik VI. položajne 
skupine in vršilec dolžnosti upravnika glavne podružni
ce Državne hipotekarne banke v Ljubljani, v isti last
nosti v glavno podružnico. D,ržavne hipotekarne banke 
v Novem Sadu. < 

Z odlokom ministra za promet z dn% 24... marca 1932., 
P. t. štev. 27.083,' so, bjli postavljeni za' *p\ ti uradnike 
IX.i položajne skupine: pri pošti in telegrafu v Novem 

, mestu B e r g a n t F r a n c /^pri pošti' in' tèjegtfâfil v Ptuju 
F l e i s c h m a n ,Erns t , . ; pr i pošti m^egrafujV/.Mufski 
Soböü " G r e g o r i o , F r a n c . in '._KÓvaèic/kioon,, гфЏ* 
poŠti; in. telegrafu'' v.; Kranju': ЈезЉ^СуеХорДауд р^. 
pošti i^ ïëlegràfu aaJRàkéku Ku.k^,Jafeob^-,pri;,p.oSti. 
in telegrafu Manibór.'.l' Д.р'1&езед,$ïyvin,vpri?p£stfcДо 
telegrafu Marïbor.2 MiklavčiO Svetopo. l l^ .ur i pošti 
" ••"- ----'*•••«•.' . , - i . . . уД^ 'Äntö> i t o P u c e i j -
in telegrafu Ljünljäöa I Ш Ц ä v 4 „ Т- / Г„љ-- —.:- -:. • -
I v a n , pri pošti in telegfafu ]Lju>ljaûà.a^orZ.ÀJ,ôj/Zi;j, 

j>ri pošti in'telegrafu* v "Celju':-Ч\>Џ$$;':Џ$*-и**- "" 
!•<, 

MHM> « i S U ^ ; : 1 

Izdaja kraljevelfa MHSkk oprava DraveSe banovine? njeó pwWvttfltitn ureitnTcV.?ohar;fepl^erti^l 
ïiekft Ja гФца £Шшда »Métto* s 1ШШл «JN» доОДдаЈЈи Qtm&c Шсћа]«ек y LJubljani. 
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Vič/Ljubi j . 

Poštnina plafona r gotovini. 

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

Z B E NI LIS T 
KRALJEVSKE ËÀNSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

47. kos. V LJUBLJANI, dne 15. junija 1932. Letnik III. 

(448. Pravilnik o trošenju pisarniškega in tirugega materiala, 
, / r a b i pribora in oprave^ v državnih uradih in ustanovah in 

,o uporabljanju kreditov za poštno-telegrafsko-telefonske 
»/Stroške. 

| i JOT. Navodila za osnovanje gradbenih odborov po gradbenem 
yj£ zakonu. •' ' • ' . 

l42/mibm&',>kàW'pal se sestavi' proračun državnih razbod-
>,... . inI ' 

V S B B I N à : 

kov in dohodkov s predlogom finančnega zakona za leto 
1933./1934. 

443. Sporazum o kliringu med Jugoslavijo in Švico. 
444. Obrazci k pravilniku o poslovanju ш upr»vrjam|ju skladov 

za podpiranje strokovnih šol. 
445. Objave banske uprave o pobiranju ob&nskih froSarin v 

letu 1932. , -

, ! • • • > * . ! • ! • • • - ; . . • , . ; . - t . , : ; < ' . . • 

Ur̂ dfee öfi*edä|e vlade. 
440. 

iirt'. лП: 

Pravilnik 

nji^riaia, r̂ fei pribija in oprav© v dr
žavnih uradih in ustahovah in o upô  
pbïjaïyu JgreflitoV '.Џ poštno-telegraf-
п ..vii--, sko-telefonske stroške.* 

i i'.'»V J û.ifi- '•>• 

Člen 1. 

V državnih uradih in ustahovah se sme nabavljati, 
uporabljati in trošiti pisar-hiskï'in drug material, pribor 
&.<oj3Bava;samo, kakor, je predpisano s tem pravilnikom. 

Г* H'+t4*ft.»l)» f * I . ,С1еп..& )\ .,„,. 
. J Papir^Žrta, nečrtan^ ali^kariran, sme biti: 

i £ | a ) ^ : * r e p i s e i % ! ' M v a d n o pošto, ki nima trajnega 
ШвШ, s f f ó ^ . : f i | ^ : ; n i i ì i f à n , v vsaki barvi - »kon-
deptni pap i r<^av^d^ i mer^ežak 1000 pol največ 10 kg; 
I, *fc) za| prepise, ki,imajo trajnejši pomen ali so "na

menjeni za daljšo raTbo, bel ali v barvic navadnih mer. 
ЏШ fooopoì'Mft^feS^ókgf'^ •••-•-• • 

, ) ~ - cy £&ipre^ise^nà pisalnih strojih beL navadnih mer, 
t e ž a k ^ o Q n p i p n a j v ^ ^ k g ; ; : . . .;,•*;•;:";< -:•«,..; ,;•.;.' . 
j ,. 2). za blankèfe4zà ukaze, bel, težak.1000 pol največ 

IfOkg. , . • _ f.\ ..'./.b ;,,.<. -, - . ^ ' . „ v , . : , : ..<:. 
•• i >: 7 ;'^;v,;£Tt(\^'Cj(&ö: 3;, ;A -:•••<> \*: : ..--, 
' ' Ku'rertèrwti&k<f..~--''' •.;• -
ј лгА)^Р^^^^. ,аМш*^^шејга ! ' Ј Ја ј ј^а , ; . -Мтв ' ali v 
J | ry£_fta : ipi . s t rani gladke-' vepos t i i'4/2ó' cm, težke 
1(TO Kosov, največ 6 kg; . , 

*'>Slti4e^,^ûîviîie'; kraljevale Jugoslavijo« z dne 

b) kuverte za akte (>rokavte) iz srednje finega pa
pirja, sive ali v barvi, gladke po eni strani, navadnih 
meç, težke 1000 kosov največ .'10 kg; 

c) platnene kuverte za blagajniške posle, znotraj iz 
redkega platna, z obeh strani pa iz papirja; notranjost 
kuverte v barvi. 

plen 4. ,. пџ--

Na vsrfki poli in na vsald kuverti se mora takoj ob 
nabavi obenem natisnitd ali ha drtic način vtifiaiti ime i 
urada» ki jih bo uporabljal. . „•)• :•'.•; 

Člen 5. 

Papir in kuverte se smejo nabavljata v nižji kako
vosti in slabši kvaliteti, kakršna je. zgoraj predpisana. 
•_ V vseh državnih uradih in ustanovah se prepove
duje nabavljati za službeno uporabo težji in fihejŠi'papir 
m kuverte. 

Prepoveduje sé vsaka nabava papirja in kuvert za 
polurçdno ali privatno dopisovanje. Od tega so izvzeti 
kabineti, ministrov'in šefov uradov z najmanj IL polò-
zajho skupino, natisnjeno pa mora biti ime urada. 

Prepoveduje'.se nabava papirja in kuvert brez na
tisnjenega ali drugače Vtisnjenega imena urada ali 
ustanove. . . - *»• • . 

. ' . ' • v ' . . Člen 6. 
: ObTažbi za prodajo m za službeno ( rabo vseh vrst 

kakor tudi knjige za službeno rabo se tiskajo ali pri
rejajo, po mehanični poja safcio na papfrju, Čegar najvišja 
težake 1000 pol 10 kg, kakor je določeno v čl. 2., tìod aï, 
; ^Mumtrstva. dolofcjo za svoje, podrejene uetónó^fc 
kolikor tega niso Že doslej storila, obliko in velikost 
vseh obrazcev in knjig, ki so ^službeni rabi. r 

, - . . . ; \ / ' ; .^ Člen 7. ' ". :• v V-.-. ::'.\-^j- ' 
Prepisovanje ;in vobče pranje z roko ali aa^ pisal

nem stroju se niora yrsiti bre> vmesnih presledte/v tak-ôi 
;da je med eno in drugo vrsto čim manjSa razđalia; Pi-
Bau se mora po eni in po drugi -strani» • 

: • . . ) . 
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Za notranje pisarniške posle, razne vrinke, podalj
ške, poročila in druge potrebe je uporabljati samo kon-
ceptni papir, in to praviloma samo četrtino pole. Celo 
polo je uporabljati samó, če se. naj vsa na vseh straneh 
popiše, . . , . . ' ' • • - . ' ' ' 

Za zapiske, okrožnice in pomožne knjige je uporab
ljati pre'dvsem zavržene neuporabne obrazce in knjige. 

Člen 8. 
Ovojni papir sme biti enojen v velikosti 90/126, z 

ene strani gladek in težak 1ÒQ0 pol največ 100 kg. 

•'•'' • č l e n 9 . 

Ovojni papir an. kuverte smejo biti samo v pisar
niških uradih, kj&ree vrši ekepedicija pošte ali pri 
uradniku, ki je odrejen, da upravlja material. 

Po ostalih pisarnah je prepovedano imeti tak papir 
iti kuverte. 

Člen 10. 
Pivni papir, s katerim se suši tinta, je lahko kakrš

nekoli barve, v navadni velikosti, težak 1000 pol naj
več 36 kg. 

Člen 11. 
Crni svinčniki smejo biti katerekoli anamke, ki 

ustreza kakovosti Fabrovega svinčnika št. 7702 ali Hardt-
muthovega št. 123. • " , . . . . 

Barvasti svinčniki morajo biti tudi iste kakovosti. 
Luksuzni svinčniki >Koh-i-noor«, >Castelk, >Apollo«, 

>Mars< itd. se za službeno rabo ne. smejo nabavljati. 
Člen 12. 

Péresniki (peresna držala) morajo biti iz navadne
ga lesa, beli ali v barvi, brez patenta za iztikanjé peres. 

Prepovedana je nabava drugih luksuznejših peres-
nikov. 

Člen 13. 
Pisna peresa smejo biti samo navadna, iz aluminija, 

ali jekla. „ 
Prepovedana je za službeno rabo nabava zlatih-

pozlačenih peres ali različno patentiranih peres in znamk 
luksuzne izdelave. 

Člen 14.' 
Tinta za pisanje sme biti anjracenska ali v barvi, 

toda takšna, da se ne razleze in ne obledi; tako tudi 
barva za štampiljke. 

Prepoveduje se,nabava tinte tuje proizvodnje. 
Člen 15. , 

Ravnila, radirke, konopni motvoz za zavijanje, bom
bažna trobojna vrvca za šivanje spisov, bucike in sponke 
za spise kakor tudi ves drugi material je treba nabav
ljati v najnavadnejši kakovosti. 

Gumi-arabicum mora biti dobro lepljiv, pečatni vo
sek pa se mora hitro strditi in ne sme odpadati. 

Radirke je dajati samo osebju, ki riše ali piše na 
pisalnih strojih. 

Gumi-arabicum, pečatni vosek, ovojni motvoz» tro-
barvna vrvca za šivanje spisov-se smejo imeti samo v 
pisarniških oddelkih ali pri uradnikivkLje določen, da 
upravlja material. 

Člen 16. 
Za službeno rabo je prepovedana nabava raznih 

podkladkov (črtancev), aktovk, strojčkov za siljenje 
svinčnikov, nožev za rezanje in: radiranje, nalivnih pe
res, ovlaževalcev za lepljenje kuvert in drugih podobnih 
predmetov. 

47. kos. 

Člen 17. . . . . . . _ 
Nikakšen material se rie more smatrati za uslužben

cev odrejen obrok. Uslužbencu se izda oni material in 
v oni količini, ki mu jeâza opravljanje službenih poslov 
dejanski potreben. 

Prepovedano je uslužbencu imeti po miznicah kakr
šenkoli rezervni material, ki bi presegal njegovo po
trebo za mesec dni. 

Člen J8. ' 
Dnevni lieti in časopisi se smejo nabavljati samo v 

enem izvodu za kabinet ministra in za/..knjižnice osred
njih uradov. 

Od tega se izvzemajo »Službene novinac in bano
vinski službeni listi. .."': •'••*. 

Prepoveduje se nabavljanje knjig vsake vrste, ra
zen zakonov in pravilnikov, komentarjev k tem kakor 
tudi strokovnih knjig v najožjem smislu, v katerihà a;e 
obravnavajo, vprašanja one. stroke, za katere potrebo ee 
nabavljajo. 

. Člen 19. ... .. ' • V' ' 
Prepoveduje se nabava pisarniške oprave za vse 

državne urade in ustanove. 
Sedanja oprava (mize, stoli, omare in stojala) »se 

mora dati popraviti, če se pokvari. 
Za urade in ustanove, ki se osnavljajo nanovo, .se 

dovoljuje z odobritvijo resortnega ministra-irabava naj1-
potrebnejše oprave: lesenih miz navadne velikosti z 
miznicami ali brez njih,"l^er^V^tplov^ lesonit atoj^l in 
omar in lesenih obešalnikov. ""..' 

plen. 20. 
Peči se začno kuriti po pisarnah in ostalih prostorih 

dne 15. oktobra. Šefi gradov, smejo po klimatskih raz
merah odrediti, naj "W prične koriti šele po tem roku. 
Prav tako smejo odrediti, naj se kuri prèd tem ö,asom, 
toda nikakor ne pred dnem 1. oktobra.^ ; f i i r 4 , . , t t r 

Vedno pa si je treba prizadevati, dà sé- uporablja 
premog namestp drv, kjerkoli so peči in ognjiČC* г !ГВ-
šetkami in so pri teh zidani dimnikij. -, , ;_., _.].-jj. * 

Drva se morajo nabavljati predvsem iz državnih 
gozdov, premog pa samo iz dfžavnih rudnikov. Samo iz
jemoma, če ga od njih nabaviti ni mogoče, se sme vzeti 
tudi od zasebnikov, vendar mora biti premog iz doma
čih rudnikov. 

Č l e n 2 1 . - : . •......•.: ••-. j..,:..:V----i-: 

Na eno peč v pisarnah in drugih prostorih pripada 
drv, in sicer: 

Imenovanje 

Za pisarne e prostor
nino do 50 m* 

Za pisarne s prostor
nino od 60 do 80 m8 

Zamesec» 
Januar In 
december, 
na mesec 

1-100 m 

lamastca 
februar In 
no t ember 
na mesec 

ifr-''V 

Zamaseca 
m arac In 
pjtlobtr 

na mesec 

'1.111Ч1Ц 

О-ДОО^ 

Za pisarne s prostor
nino od 80 do 120 m« 

Za pisarne s prostor
nino nad 120 m* 

1-260 m» l'125m» 

1'бООт1 

1-625 m ' 

0*625 ta* 

1-260 m' 

1*600 Jh8 

,6 m' 

0-750 m1 

0-875'm« 
. • i i v 

6 m» 

71 m» 

8ih« 

№) 
Na eno peč V pisarnah, kjer so prire jene pé& zà 

burlavo, s . prefliogoai^ pr ipada ра-втов^ in-tos . 
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Imenovanje 

Za pisarne s prostornino do 50 m ' . 

Za pisarne s prostornino od 50 do 80 m3 

Za pisarne e prostornino od 80 do 120 m8 

Za pisarne s prostornino nad 120 m 3 . 

Za meseca januar 
in december na 

moseo po 

co ca 
i—* 

ee 'u 
£o 
O cd 
М1.И 

450 

500 

600 

650 

fen H 
co o*.: 

ф О ' 

cd f-, 

»io 

337 

375 

450 

487 

S 

225 

250 

300 

325 

Za potrebe, ki tukaj niso označene, kakor tudi za 
posebne pr imere, ki bi povzročile večjo uporabo drv 
ali. premoga, mora potrošek vnaprej odobriti resortni 
minister. 

Potrebna količina kurjave za pisarne in druge pro
store, ki imajo centralno ali etažno kurjavo, se določi 
komisijsko. 

Člen 22. 

V pisarnah, kjer se uporablja električna razsvet
ljava, spada na enega uradnika ali uslužbenca žarnica 
močna do 40 vatov. -

Za hodnike in druge prostore je treba potrebno ja-
čin električne razsvetljavetkomisijeko ugotoviti. 

Za potrebe, ki tukaj niso označene, kakor tudi za 
ostale pr imere, ki bi povzročile večji potrošek luči, mora 
potrošek vnaprej odobriti resortni minister. 

Člen 23. 

Službeno dopisovanje med obiasrvi, uradi in usta
novami, k i nimajo svojega sedeža v istem kraju, se 
opravlja praviloma po pošti, kolikor izvestna oblastva 
ne vročajo zelo važnih in nujnih naredb, poročil in ob
vestil po svojem posebnem kurirju. 
. ' Samo v izjemno važnih in zelo nujnih pr imer ih sme

jo uporabljati oblastva, uradi in ustanove v medseboj
nem ^službenem. • dopisovanju tudi telegraf, odnosno pr i 
opravljanju .službenih pogovorov tudi telefon. • ' . 

•y ," .'. \ Člen 24. 

Služben*, naredbe, poročala, pojasnila itd. je poši
ljati po telegrafu з д т о , 6e so nujna in če b i se zgrešil 
namen, >akoi'se vroče nji drug način. Višja oblastva in 
ustanove se morajo izogibati temu, da bi zahtevale od 
nižjih iôblastev, .jiaj j im izročajo poročila in drugo po 
telegrafski, p o t i ! v vseh1 onih pr imerih, ko se to brez 
k a k e škode za Upravo lahko opravi po pošti. 
j ; Službeni te legrami morajo biti spisani v zgoščenem 
slogu, v kratkih in jasnih stavkih. Iz telegrama je t r e b a 
lapuetìtiìVeako beeedoj k i n e predstavlja bistva priob-
Çityeijaiki vQb6ene Vpliva na jasnost in smisel vsebine. 
- K Stacešine višjih oblaste? in ustanov ali po njih po-
ohlaččeafl ртеће,пмз|гд^ za, tp, da se pjrednje od-. 

Za meseca februar 
in november na 

mesec po 

m Q 
IO co 

ca ' S 
ä o 

400 

450 

500 

GOO 

cd g 
Mg 
O.S. 
9'= 

Mg 

300 

337 

375 

450 

g 

g » 

200 

225 

250 

300 

Za meseca marec 
- in oktober na 

mesec po 

o 
8 -
cd 'E 

.•S o 
a "3 
b&3 

140 

250 

300 

350 

cd a 

?! 
Ф o 
rv cd 

M 

Mg 
a * 

112 

197 

225 

262 

to g 

B M 

ss 

76 

135 

150 

175 

Skupa j 

S"' 

1] 

1980 

2400 

2800 

3200 

cd * | 

CĐ O 

<*£ 
Mg » S 

1498 

1818 

2100 

2398 

m - j 
* E 

£ M 

1000 

1220 

1400 

1600 

r fdbe točno izvršujejo. Ko opazijo prvi pr imer, da po
šilja nižje oblastvo brzojavke z vsebino, ki se brez 
kakršnihkoli škodljivih posledic da vročiti tudi po pošti, 
ali telegrame z zelo obširno in razvlečeno vsebino, mora 
opozoriti starešina višjega oblastva. nižje oblastvo, naj 
tega zanaprej ne stori več; če se to ponovi, je pobrat i 
od odgovorne osebe enkratni znesek telegrafske takse v 
korist državne blagajne. 

Člen 25. ; 
Službene telefonske pogovore je t reba praviloma 

opuščati, kjerkoli tega značaj in nujnost posla ne zahte
vata brezpogojno. Opravljani pogovori morajo biti kratk i 
in se morajo omejevati samo ha čisto službene priob-
čitve. Glede na to, da je največ dnevnega telefonskega 
prometa v času od 11. do 12 И in 17. do 19. ure, je 
t reba opuščati, če je to le mogoče, službene telefonske 
pogovore v tem času, da se s tem omogoči privatnim 
osebam; da opravijo svoje pogovore. V vsakem u r a d u 
m ustanovi je določiti, po kater ih telefonih se smejo 
opravljati službeni telefonski pogovori, kakor tudi ka
teri uslužbenci smejo voditi te pogovore. Starešina ura
da ali v večjih uradih posebej za to odrejena oseba mora 
vsak poštni obračun o izvršenih telefonskih pogovori*! 
pregledati in provent i , ali so ti pogovori bili potrebni 
m ali uporabljeni čas ni pret i ran. Od osebe, ki postopa 
pri opravljanju telefonskih pogovorov zoper prednje od
redbe, je pobrati v korist državne blagajne enkratni 
znesek telefonske takse za opravljeni pogovor. 

t,, , ; Člen 26. 
Ves material in pr ibor po ,tem pravilniku se mora 

nabavljati po zakonu o državnem računovodstvu. 

Člen 27. 
; Vsa potrebna pojasnila zaradi pravilnega izvrševa

nja tega pravilnika daje minister za finance. 

Č l e n 2 8 . •••:-.•-. 

Ta pravilnik velja od dne, k o se razglasi v >Služ-
benih novinahc. • : -

У. Beogradu, d n e 18. maja 1932.; St. 55.900Д1. 

Mimstex za finance 
d r . M i l E. Đorđević s. r . 
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Ministrski svet je v svoji seji z dne 18.. maja 1932. 
usvojil prednji pravilnik gospoda ministra za finance in 
odobril, da se povsem-po njem postopa. 

Predsednik 
ministrskega sveta 

in minister za zunanje posle 
dr. V. Marinkovié s. r. 

(Sledijo podpisi ostalih 
/ ministrov.) 

/ 441. 

ieviJA Jugoslavija 
itvo za gradbe 

;radu, due 8. inarca 1932.; St; 5767. 

Vsem banskim upravam in občinam 
Beogradu, Zemunu in Pančevu. 

Predmet: Začasna navodila za osnovanje 
gradbenih odborov po gradbenem zakonu. 

Eer je uredba, s katero se odrejajo mesta in trgi, 
na katere je uporabljati prvi del gradbenega zakona 
(>Službene novine« št. 40/XVI iz 1. 1932.*), že raz
glašena, morajo vA kraji, označeni v tej uredbi, takoj 
pričeti pripravljalna dela, da se uveljavijo one odredbe 
gradbenega zakona,** ki se. lahko takoj uporabljajo. 

1. Od glavnih'odredb je prvo na vrsti osnovanje 
gradbenega odbora po § 106. gradb. zak. 

Pri vsaki občini je treba izvoliti gradbeni odbor, 
ki postane posvetovalni organ občine o vseh gradbeno-
tehniških vprašanjih. Od tega odbora mora zahtevati 
občina mnenje po vsakem predmetu, ki se nanaša na 
gradbeno povzdigo in tehniško ureditev kraja samega. 

Clane gradbenega odbora in njih namestnike izvoli 
občinski odbor v začetku vsakega leta. 

Gradbeni odbor je sestavljen: . •. 
a) v mestih do 50.000 prebivalcev in tremate 3 čte-

nov, izmed katerih je eden. zdravnik in edene; inženjer 
ali,arhitekt, če pa'tégîHni, dïùg kvalificiran strokovnjak; 

b) v mestih s preko: 60.000 prebivalci iz 5 članov, 
izmed: katerih morata biti dva inženjerja ali arhitekta 
ali eden inženjer in eden arhitekt in eden zdravnik, po 
možnosti higienik. 

2. Pri izvolitvi članov odbora je treba postopati s 
posebno skrbnostjo, ket po sedanjem" delovnem področju 
odbora zavisi poglavitno od teh članov, kako s e b o iz
vajala gradbena politika in kako se bodo dotični kraji 
urejevali. • . . . ' : ; . . 

Ža člane odbora je treba izvoliti predvsem kvali
ficirane strokovne osebe, ki se bavijo z ureditvenim in 
izgraditvenim vprašanjem in ki se zanimajo za izboljša
nje higienskih in socialnih naprav in za napredek mest
nega haseija. V večjih mestih mora biti fa odbor sestav-: 
ljen ponajvéê, iz strokovnih oseb, ki ni da. bi morali 

" <* »Službeni' list« St. 189/16 iz L 1932. 
л > >Služt6ii ftei«8t,^ШЦИ i* i Ши^ 

biti občinski odborniki, marveč se smejo' jemati tudi 
izmed občinskih tehniških organov, ki se bavijo s temi 
vprašanji, ali pa izmed svobodnih poklicev, ki utegnejo: 

oddajati mnenja o vseh večjih tehniških problemih in 
drugih vprašanjih, ki se tičejo urejanja in olepševanja , 
naselij. 

Kjer ni kvalificiranih tehniških strokovnjakov, je 
treba voliti v odbor ponajveč stavbenike-gradbenike, 
mojstre ali če teh ni, pismene pomočnike ustreznih 
strokovnih ob rtov. 

3. Dokler se ne izdajo navodila za sestavo gradbenega 
pravilnika in podrobnejše odredbe o organizaciji, poslo
vanju in dolžnosti gradbenega odbora,.je izvoliti v vsaki 
občini začasni gradbeni odbor tako, kakor se je to 
vršilo doslej po § 7. gradbenega reda I. za sela — ladanje 
ali po § 9. gradbenega reda И; za mesta v Hrvatski 
in Slavoniji ali po kakršnihkoli drugih veljavnih pred
pisih za volitev gradbenega poverjeništva ali podobnega 
odbora. Na sličen način je izvršiti volitev odbora tudi 

.v onih občinah, kjer doslej ni bilo nikakšnih gradbenih 
predpisov, t. j . občinski odbor voli gradbeni odbor na 
predlog opštinskega suda (občinskega starešinstva). ^ 

4. Poslovanje teh gradbenih odborov se vrši preko 
gradbenih oddelkov ali tehniških organov dotičnih občin. 
Ce občina nima gradbenih oddelkov ali tehniških orga
nov, se vrše posli preko pooblaščenih inženjerjev in arhi
tektov, če pa tudi teh ni, preko tehniških oddelkov sre-
skih nacelstov, kolikor je to možno. 

V občinah, kjer so gradbeni oddelki, sé lahko osnuje 
en odsek samo za opravljanje poslov glede ureditve in 
regulacije dotičnega kraja, odnosno izvajanja gradbenega 
zakona in vseh pravilnikov; in uredb, ki so z njim v 
zvezi. Šef gradbenega oddelka,--odnosno,šef..posebnega 
odseka za urejanje in regulacijo, kjer pa tega ni, tehniški 
organ dotične občine ali oni, ki ga .občina za takega 
nastavi, je obenem tu di, tajnjk. gradbenega odbora. 
, 5. Izprva je najvažnejši posel gradbenega odbora, 
dajati občini mnenja po, predmetih o gradnji, predelavi 
in uporabi gradb iz. IX. oddelka gradbenega zakona,-ki 
obravnava, gradbe. 

Po § 84. gradb. zak. j e predpisano, da se ne sme 
začeti nobena nova gradnja po tem zakonu brez grad-

, benega dovolila; nadalje se riävaja, za -katere gradbe 
in katere izpremembe na gradbàh ве b o r a zaprositi 
gradbeno dovolilo. Po § 84., odstavku (*), gradb. zak. 
se predpiše z gradbenim pravilnikom, za katera dela še 
se bo zahtevala dovolitev^ za katera pa samo prijava; 
Dokler se ta pravilnik ne sestavi, se izdajajo v mestih 
in trgih, za katere veljajo še gradbeni predpisi; grad^ 
bena dovolila za druga dela, ki tóso obsežena v §84;, 
odstavku (8), kakor tudi za poplavila1 in' manjše prede
lave po veljavnih predpisih brez predhodnega zasliša* 
nja gradbenega odbora in brez'javne razprave po § 89. 
gradb. zak. Od tega so izvzeti, ;primeri -po & 264 odstav-* 
kib. (2) in (3), in §§ 117. in 118! grado., zak. >i i •>'; '••: î 

6. V krajih, za katere, doslej; n i bilo nobefflb zekom 
skih predpisov, je postopati.'i po novem (zakoniv-kolikois 
je odrejeno, za-ostale:priniereipaiBO^issprevMnbsti grad*, 
benega, odbora in opštinskega. suda (občinskega .вШ& 
šinstva), kakor tudi po а о а е а а П ј Ш « ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
izdajo predpisi, po katerih -<ser тоагајр^1«1ДШ^'Ш1 tli 

: kraji, • -i.^-'-J ; ' ./ : . '- ' ' < : ; ^ ч ^ fitf'vi;! ; '.̂ ui/s-
% Vse pro&lje, ki-eç zaradi giadbetoö &тШив'Џ& 

бМјајо opštinskemu sudu . (obôliûskeanu9ii8lai^ilM4î^i)'i^ 
prilogami, potrebnimi ;po; zakonu/, anqSè/ мЈртеј; - % а ф 
tesi еШФг Pdî eûA ;«1№<АФ1*М;'«11ЧЧН"ИИ 
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no posebna oseba, ki jo'občina kot tako nastavi, pre
gledati, moï'a po izvršenem pregledu in ogledu na mestu 
samem, (§ 89. gradb. zak.) in. po navodilih odposlanci 
gradbenega odbora sestaviti zapisnik o razpravi in ga 
poslati obenem s poročilom tajnika gradbenega odbora 
gradbenemu odboru zaradi mnenja. Po mnenju tega od
bora izda opštinski sud (občinsko starešinstvo) potrebno 
odločbo. • 

Š. Kjer-doslej ni bilo nikakšnih zakonskih predpi
sov, kjer ni gradbenih oddelkov niti drugih strokov
njakov za to delo, se omeji po občinskem odboru iz
voljeni gradbeni odbor na uporabo gradbenega zakona, 
kolikor ga je moči uporabljati, zlasti glede postavljanja 
zgradb ter določanja njih položaja po odrejeni črti in 
glede izpolnjevanja pogojev iz §§ 130. in 131., od
stavka (a), tega zakona, dokler se z navodili in pravil
nikom ле izdajo podrobnejše odredbe. 

9. V krajih, ki nimajo regulacijskega načrta, mora 
skrbeti gradbeni odbor za to, da зе postavljajo zgradbe 
na odrejeni črti, kr: sé mora določiti na mestu samem 
vsaj približno ob ogledu, ko 'se opravlja, in ki se da 
pozneje uporabiti ža regulacijsko črto. Po možnosti se 
smejo zgradbe v takih krajih postavljati tudi za ulično 
črto, Še ni močnejšega <razloga za postopanje po § 118. 
gradb. zak. • '• ' 

' ÎQ. Zapisnik o regulacijski' in nivelacijski črthse 
izdaja, kakor doslej, po obrazcu o izdajanju zapisnika, 
določenem s' pravilnikom za ;s'estaVb regulacijskih na
črtov št! 6958/25; po katerem se 'mora voditi pri vsaki 
občini p'osetiha: knjiga, V katero sé vpisujejo vsi potrebni 
podatki, po katerih je oznamenovaria regulacijska in ni-
velacijska • črta ha terenu: Tako sestavljeni zapisnik se 
mora 'px> istem obrazcu izdati tuđi-" prosilcu; v dVeh ena
kih izvodih. •:- : •'• '-'••- '•' '•• ' ••I.'.Î:̂ -v!'-.:; ,r..'i..i • :; •• • 

Oznameiiovanje regulacijskih1 črt še izdaja na- osnovi 
oznamenovanih uličnih osi, in tó, po pravilniku ministr
stva za gradbe št. 6958/25 za sestavo regulacijskih in 
nivelacijskih načrtov, dokler se'ne sestavi nov pravilnik 
PP ,§ 3- gradb. zàk. ' 

• ^ 11. Potrdila o regulacijski in nivelacijski črti se iz
dajajo, če se zgradba ne postavlja v ulični črti, ampak 
na' dvorišču. 

- ' :•:.• \ •• . j , , - . > ' . i l - / . - , ; 

• • Za linduatrijëka ;in. rudarska • naselja, kopališča in 
zdravilišča, klimatska ;in„ turistična naselja, kjer ipbstoje 
občinska, oftlastva, se; voli gradbeni odbor tako, kakor 
za mesta in, trge. Če.. so ti kraji v državni eksploataciji, 
vrše člani uprave obenem tudi -dolžnost članov grad
benega odbora, odločbe o gradbeni dovolitvi pa ' izdaja 
prvo nadrejeno oblastvo.uali ono-oblastvoy ki je predpi
sano s posebnim zakojtromvr -V 

!',"') ДП-. 
^ Za vasi po § 12?Vodstavku (*), gradb. zak. se tudi 

voh gradbeni'odbor kot posvetovalni- organ dotične ob
čine in se sestaja--ha !<öti< način glede strokovne iz
obrazbe clanev, iakor^S©' zgoraj^'navedeno. Gradbena 
dovolila za "vse- vaške zgradbe : in postransko objekte 
(§§ 180. to 1911)'УШАЏ4ШМ;ут tem-dèlu ëe mora 
paziti na'to; da 'mora'>vsaka vaška' hiša"postaviti stra
nišče ћ?ЧшШ gaolišSe^ffleae-' regulacijske Me je treba 
rtìvnatt'tàkó, kako1!-* jVtfaveaéno zgôrai'za One kraje, 

<'*•*&& râ§Ké-«gradfeéf po § Uh, odetavkdü-^y-in (*), 
za katexQ Шцџ. gradbeno dovolilo, feagi рЈповпд sreski 

- _ _ _ _ _ _ • • - 8 1 7 

načelnik, oddaja gradbeni odbor mnenje opštinskemu 
sudu (občinskemu starešinstvu), ki poda predlog banu, 
odnosno sreskemu načelniku, ki iždasta odlok. V tem 
primeru opravi ogled na mestu samem državni tehniški 
uradnik z enim članom gradbenega odbora. 

< • 

' I V - - . '.,-•'•'• 

Ob poslu glede vprašanja o izdajanju gradbenih' 
dovolil se mora postopati po zgoraj navedenih pojasnilih 
in se smejo zaradi olajšave in enotnosti rabiti začasni 
obrazci ali tem podobni, ki jih je izdal '-v dodatka h 
gradbenemu zakonu s pojasnili Jovan Obradović, in to: 

obrazec št. 3: prošnja za gradbeno dovolitev; 
obrazec št. 4: komisijski zapisnik ó ogledu' in javni 

razprav! nà mestu samem; 
obrazec št. 5: gradbeno dovolilo; 
obrazec št.-6: prošnja zä dovolitev za •uporab» 

zgradbe;' r-
obrazec št. 7: zapisnik o pregledu dovršene: zgradbe; 
obrazec št. 8: dovolilo.za uporabo zgradbe* 
obrazec št. 9: prošnja za' popravilo — predelavo 

zgradbe; 
obrazec št 

zgradbe. 

; '• . •;. •'. .-.v:- -Л r-.; ',,: •?.•-; 

Gradbeni odbor, odnosno njegovi tehniški člani mo
rajo takoj pričeti pripravljati potrebne podatke za sesta
vo regulacijskega' načrta, uredbe4© njegovem izvajanju 
in gradbenega pravilnika. 

Ko ée.prednje vroča, se.^priporoča banski unfaVf 
(občini), da ukrene, česar'.treba, in'da skrbi za pravilno 
izvrševanje teh navodil. -' il 

. - - i -• i . ,.- • ' . ' • ; < , I •... '• ; • . 

Po pooblastilu' ministara zagradbe-
••'•'" poînoënik .''>-". . -

Min.; Kneževič si r. ' . 

442. 

10: odlok o popravilu'— preâélavï 

Ministrstvo za finance L ' 
kraljevine Jugoslavije. \ . ' " . ' ' 
Oddelek za proračun. — •" ' "' • ' " '' 

V Beogradu, dne .1. junija 1932; št. 32/Vlt" / ( '; ' ' 
Izjemno težke gospodarske 'raz-mere* v katerih srno: 

danes; nalagajo že sanie po sebi, dar je -treba zbog takih; 
razmer: pristopiti k izdelavi novega proračunskega predi, 
loga za lèto Ì933./19134.ne samó- V smislu kar najstrož
jega varčevala v državni administraciji; marveč tudi z 

• namenom, ; državnehrazhodke radikallao zmanjšati s-tem, 
!da.sö,u.veljavijp.izj>mni^repi,,ki$h narekujejo sedanje 
razmere. Načela, po katerih.se je ravnala kraljevska. 

; vlada, pri i^plaia^preišnjega, proračunskega piedloga, 
se morajo izwsti s še večjo, energijo in požrtvovalnostjo. . 

-Namen jim je, da z ene.strani zaobsežejo edino in- samo 
^étóbezne potrebe države; Ш s4 podajajo &Шк drga-
•mizacije, in da omogočijo E'^TOgfe-sttam-Wao^ibiio pri^ 
l*mm$ ШЦт: gospodarskim razmeram, tako da novi 
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proračunski predlog za leto 1933./1934. ne poseže črez 
dejanske gospodarske možnosti države. 

Nesporno zahteva ta nova proračunska politika, ki 
se vsiljuje kot edina zbog današnjih izjemnih razmer, 
velike žrtve tako od administracije kot take kakor tudi 
od organov, ki jim je poverjena njena voditev in izvr
šitev. Toda ob izjemnih razmerah se brez žrtev in samo-
zatajevanja vobče ne da doseči normalizacija razmer niti 
v enem območju javnega življenja, in tudi ne v državnem 
gospodarstvu. 

Globoko preverjen, da se samo tako ustreže intere
som in potrebam našega državnega gospodarstva, zago-
tovivši novemu delovanju pogoje .za prospeh s tem, da se 
z novim proračunskim predlogom za leto 1933./1934. 
ustvari povoljno vzdušje, predpisujem na osnovi odredb 
členov 9. do 25. zakona o državnem računovodstvu, ured
be o tehnični sestavi proračuna državnih razhodkov in 
dohodkov in § 77. finančnega zakona za 1. 1932./1933. 
in pa da bi se dosegla obenem pri sestavi posebnih pro
računov za i, 1933./1934. potrebna enotnost, naslednja 

navodila, 
kako naj se sestavi proračun državnih 
razhodkov in dohodkov s predlogom 
finančnega zakona za leto 1933Л934.* 

L Obče pripombe. 
Proračun državnih razhodkov in dohodkov za leto 

1933./1934. mora obsezati potrebne kredite in domnevne 
dohodke za čas od dne 1. aprila 1933. do dne 31. marca 
1934. 

Ker mora minister za finance prej proučiti, pretresli 
in urediti vse posebne proračune in skladno s členom 12. 
zakona o državnem računovodstvu izvesti ravnotežje med 
državnimi dohodki in razhodki in izdelati k proračunu 
svoj ekspozé, morajo biti po odredbi čl. 9. zakona o 
državnem računovodstvu in po prvem odstavku člena 7. 
uredbe o tehnični sestavi proračuna državnih razhodkov 
in dohodkov vsi posebni proračuni razhodkov in dohod
kov za 1. 1933./1934. tako obče državne administracije 
(uprave) kakor tudi državnih gospodarskih podjetij in 
ustanov vročeni ministrstvu za finance — oddelku za 
proračun v zakonskem roku. 

Ta skrajni rok se nikakor ne sme prekoračiti. Po
sebni proračuni, ki bi se poslali pozneje, se ne bodo 
upoštevali in vzeli v oceno, proračun dotične ustanove 
za leto 1933./1934. pa mora biti zaključen v tem primeru 
samo na podstavi onih podatkov, s katerimi razpolaga 
minister za finance. 

Razdelitev proračuna skladno s členoma 2. in 3. 
uredbe o tehnični sestavi proračuna državnih razhodkov 
in dohodkov na državno administracijo (upravo)' in na 
državna gospodarska podjetja in ustanove, izvedena v 
proračunu za leto 1932./1933., se mora pridržati tudi v 
proračunu za leto 1933./1934. 

Po Členu 1. uredbe se deli državni proračun: 
a) na proračun občih državnih razhodkov in dohod

kov in 
b) na proračun razhodkov in dohodkov državnih 

gospodarskih podjetij in ustanov. * 
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

8. junija 1932, fc ЖЏШ&у • 

Vsote razhodkov in dohodkov enega in drugega pro
računa se postavljajo in odobrujejo samo v kosmatih 
zneskih. 

I. Proračun občih državnih razhodkov.in dohodkov 
obseza po členu 2. te uredbe: 

1. Proračun razhodkov obče državne administracije 
(uprave), ki ga sestavljajo ti-le poedini proračuni: 

vrhovne državne uprave; 
pokojnin, razpoloženj, vzdrževalnin, narodnih pri

znanj, pomoči in invalidskih podpor; 
državnih dolgov; , ,., 
ministrstva pravde-, 
ministrstva za prosveto (brez. državnih tiskarn in 

narodnih gledališč); , 
ministrstva za zunanje posle; 
ministrstva za notranje posle; 
ministrstva za finance (brez uprave državnih mono

polov, državnih posestev Belja in Topolovca in tvornice 
za sladkor na Čukarici) ; .; 

ministrstva za vojsko in mornarico;., ,;•••• ,••. 
ministrstva za gradbe; : . 
ministrstva za promet (prometne upravne naprave); 
ministrstva za poljedelstvo (brez državne razredne 

loterije, državnih kobilarn in državnega poljedelskega-
zaklada); 

ministrstva.za trgovino in industrijo (brez Državne 
hipótekarne banke); , .', : . " 

ministrstva za socialno politiko in narodno zdravje 
(brez državnih kopališč in kopališč v državni upravi, 
državnih zdravilišč in okrevališč in vseh ostalih ustanov, 
te vrste, kakor tudi vseh onih bolnic in sanitetnih na
prav, ki se vzdržujejo po posebnih. predpisih iz lastnih ,' 
dohodkov in iz državne podpore), in '" : 

ministrstva za telesno4vzgojo naroda, in 
proračunskih rezervnih kreditov. 
2. Proračun dohodkov; 
od neposrednih davkov; 
od posrednih davkov; 
od presežka monopolskih dohodkov; 
od čistega dohodka državnih gospodarskih podjetij 

in ustanov in 
od raznih dohodkov, kolikor niso po svoji naravi 

gospodarskega značaja. • . • 
II. Proračun razhodkov in dohodkov državnih gospo

darskih podjetij in ustanov obseza po členu 3. uredbe: 
1. Proračun razhodkov državnih gospodarskih pod' 

jetij in ustanov, ki ga sestavljajo ti-le poedini proračuni: • 
v stroki ministrstva za prosveto: 

državnih tiskarn, '• • 
narodnih gledališč; 

v stroki ministrstva za finance: 
uprave državnih monopolov, 
državnih posestev Belja in Topolovca, 
tvornice za sladkor na Čukarici; 

v stroki ministrstva za promet: 
(prometna in p. t. t. gospodarska podjetja); 

v stroki ministrstva za poljedelstvo: 
državne razredne loterije, ,,;• trh 
državnih kobilarn, 
državnega poljedelskega zaklada; ••• <'•-'•> .. 

y stroki- ministrstva za šume in rudnikej < V;M-,} 
y stroki ministrstva za trgovino in.industrijo* 

Državne hipotekarne banke in : ' 
y stroki ministrstva za socialno oolitiko i n n a r o d n ö .' 
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državnih kopališč in kopališč v državni upravi, 
državnih zdravilišč in okrevališč in vseh ostalih 

: ustanov te vrste, kakor tudi..vseh onih bolnic 
in sanitetnih naprav, ki se vzdržujejo po po-

; sebnih predpisih iz lastnih dohodkov in iz 
državne podpore. -.. .. 

2. Proračun dohodkov državnih gospodarskih podje
tij in ustanov sestavljajo dohodki teh podjetij in ustanov 
in se izkazujejo obenem z; vsakim posebnim proračunom 
razhodkov teh podjetij in ustanov. V ta proračun spadajo 
tudi dotacije iz občih državnih sredstev, namenjene za 
pokrivanje pasiv-poedimh državnih podjetij in ustanov.. 

Kljub tej porazdelitvi državnega proračuna so se 
vendarle pridržala načela, postavljena po odredbah čle
nov 14. in 18. zakona o državnem računovodstvu- prvič 
da morajo biti državni razhodki in dohodki, najsi izvirajo' 
iz kakršnekoli osnove, vsi .obseženi v državnem prora
čunu m izkazani na določenem mestu v. kosmatih zneskih 
in. drugič, da se morajo najprej postaviti državni razhodki, 
potem pa dohodki. ' 
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H. Razhodki. 
Načelo, ki ga je treba izvesti v proračunu, da mora 

- biti namreč v državnem proračunu izvedeno ravnotežje 
med razhodki in dohodki, je postavljeno s členom 12. 
zakona o državnem računovodstvu. Zato je v prvi vrsti 
posebne važnosti, da morajo biti predlagani razhodki in 
^ ° d £ ? ? Poračuna občih državnih razhodkov in 
dohodkov kakor tuffi proračuna razhodkov in dohodkov 

.državnih gospodarskih podjetij-in ustanov realni in se 
morajo jopirati na skrbno urejene in kontrolirane podat-
^ Obci položaj naše države zahteva, da se znižaio 
S T " r a z h o d k i M neizogibne državne potrebe v 
bodočem proračunskem letu. Ob ocènjanju razhodkov je 
treba postopati tako, da se predlagajo samo, če ne M 
bilo mogoče, da se ta razhodek vobče ne stori, odnosno 
kolikor m pričakovati, da bi bilo mogoče zadostiti tej 
potrebi pozneje ob ugodnejših pogojih in okolnostih. 
Kazen; tega je treba predlagati višino kreditov samo v 
onih vsotah, ki so neizogibno potrebne, da poslovanje 
državnih uradov in ustanov ni ogroženo. 

Proračunsko ravnotežje je v tem, da se vsi državni 
^ Z A ' e n T ? g a x P / ° r t ó U n S k e g a I e t a Pokrijejo z dohodki 
za to [leto. U p o š t e v a j e to in j e m a j e za z a k o n s k o 
o s n o v o ob s e s t a v i p r o r a č u n a n a č e l o r a v n o -

VJJ*;- J e , * - b a V t e m k o t l k r e t f f e m p r i m e r u 
v e d e t i , da i z n o s d r ž a v n i h razlfo.dkov obče 
l V 4 ? i Z e a d i n i n i s t r a c i j e ( u p r a v e ) za l e t o 
193S./1984. p o s a m e z n i k a k o r n e sme p r e s t o p i t i 
m e j e s e d a n j e g a d r ž a v n e g a p r o r a č u n a , m a r 
v e č s e m o r a c e l o v s e k a k o r z n i ž a t i - p o d t o 
mejo. Potemtakem.se mora izvesti y razhodkih strogo 
varčevanje, kar uitç.eza pravilno, pojmovanim gospodar
skim interesom drŽave; da pa se doseže čim pravilnejša 
m primernejša porazdelitev kreditov> inejah možnosti 
njih občega kritja je freba težiti po tem, da se pred
lagani kpediti znrfajd v vseh primerih, kjer to dovoljujejo 
Interesi-države ali državne službe. 

Potemtakem se ne ime predlagati noben razhodek 
samo zato, ker je. že. obstajal v.dosedanjih proračunih 
Го velja-zlasti za-izredne in neobičajne ražhodkej ki so 
občasnega ali začasnega značaja. 

u J ^ 8 « » 1 1 1 cediti,- redni (osebni ali materialni)" ali 
aređni, M jih ne-bi-zahtevala absolutna državna potreba 
-в- Ш& ?&аЖа}Ш jyoptrebni zagggfeî ii uradov 

in šefi računovodstev dotičnih ustanov, ki. so po členu 9» 
zakona o državnem računovodstvu odgovorni za točnost 
dejanskega stanja, pa se pokličejo na odgovor. 

Glede osebnih in materialnih razhodkov banskih 
uprav je proračunsko potrebno, da se istoimenski raz
hodki porazdele po vrsti banskih uprav tako, da ve 
vsaka banska uprava, s kolikšnimi krediti sme in mora 
razpolagati. - - - . . . -

A. O s e b n i r a z h o d k i . 
Po členu 23. zakona o državnem računovodstvu sai 

morajo postaviti krediti za plače v proračun po dejan- , 
skem stanju števila osebja in" po' višini prejemkov ob 
času, ko.se proračun sestavlja. Zaradi tega je treba vzeti 
v tem konkretnem primeru stanje z dne 1. julija t. 1. Ne 
b o d o se d o v o l i l a , n o b e n a nova ' u s l u ž b e n s k a 
m e s t a in j i h p o t e m t a k e m n i t r e b a i z k a z o v a t i 
na o b i č a j n i n a č i n >nova mesta«. Ce bi se moralo 
to število po določeni formaciji poedinih ustanov popol-
niti z obstoječimi zvanji v proračunskem letu 1933./1934., 
se morajo označiti taka zvanja.v oklepaju kot »mesta 
prazna«. 

Ob sestavljanju osebnih razhodkov se mora postopati 
z največjo obzirnostjo. Po najnovejših podatkih je seda-
nještevilo osebja v državnih uradih in ustanovah očitno 
večje, nego jih'je-dejanski'treba. To število se mora 
zniževati. 

V nobeni državni ustanovi se n e b o dovolilo, da bi 
se-skupno število njenih uradnikov pomnožilo, nego se 
bo posebej na to pazilo, da se njih Število zniža. '". 

Za to vrsto razhodkov je treba postopati, ko se se
stavlja proračun, po zakonu o uradnikih1 z dne 31 mar-
ca 1931. tako-le: ' » 

I; Krediti za partijo »Osebni .prejemki« imajo te-le 
pozicije, in sicer: 

1. Plače 
uradnikov. 

Q ï\ale ~ p e r i o đ i 6 n i Povišici zvanionikov. : 
d. Plače — periodični poviški služiteljev. 
4. Razlika prejemkov po § 259. zakona o,uradnikih; 

«ni«? *•*! ?хУм t r i p o z L c i j ? s e m o r a Ì ° Gazat i zvanja -
položaji dotičnih uslužbencev tako, kakor to ustreza pred-
p i o m zakona o uradnikih, pri čemer je ireba označiti 
s" t Z i o i T 0 p l a 6 e ; o d n O S n ° P°l-ajno skupino plače: 
Äo^SSjno1^ 

zakona o ìadnU Id r JS marcala"6 ' °*™ 

p n ^ 0 Z 1 C l j e P r i p a r t i J ' i : »Osebni prejemki« nioraio biti 

ocfhïreïï„kovPC>
t
dP-02iCiie P 0 ^an» * ^ZZzT-, 

^trokah in draginjskih razredffi ( б J ° b r a Z e c ) P ° ' 

mnTìx2 X V ' " 1 ' ? № I V / 2 - 3 ' V-l,:V-i:2; VII-4 

periodični poviški' in pojložajae doklade 
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Za one državne uslužbence, ki ne spadajo pod od
redbe zakona o uradnikih z dne 31. marca 1931., se 
morajo izkazati zvanja — položaji na dosedanji način. 

Kar se tiče četrte pozicije >Razlika prejemkov«, 
mora obsezati ta pozicija skupni znesek vsote, izkazane 
v posebni prilogi ..„..../ _ ekspozeja, ki mora navajati 
redno številko, ime in položajno skupino dotičnega usluž
benca, znesek razlike od prejšnje osnovne in položajne 
plače, kakor tudi znesek razlike od prejšnje položajne 
doklade. Ta pozicija se mora razčleniti na podpozicije 
za uradnike, zvaničnike in služitelje tako, da ustreza 
znesek kreditov točno omenjeni prilogi. Posebej se še 
opozarjajo odgovorni šefi računovodstva ла to, da se ti 
krediti ne bodo odobravali brez detajlne priloge, sestav
ljene po teh navodilih in priložene občemu ekspozeju 
kot priloga št„_ /....._.. 

5. Draginjske dokladë je postaviti v posebno pozicijo 
v partiji: >Osebni prejemki«. Draginjske doklade — oseb
ne morajo biti izračunjene kar najvestneje po številu in 
vrsti uslužbencev, ki sta postavljeni v proračun, po kra
jevnem draginjskem razredu in po njih sedanji višini 
glede na že izvršena znižanja osebnih draginjskih doklad, 
in ločeno od rodbinskih doklad. 

Za rodbinske draginjske doklade je postaviti po 1680 
dinarjev na leto za ženo in za vsakega otroka in je 
izkazati te doklade ločeno od osebnih draginjskih doklad. 

Ta pozicija mora biti razčlenjena na sledeče podpo
zicije, odnosno kredite: 

a) uradnikov: osebne , 
rodbinske , 

b) zvaničnikov: osebne 
rodbinske ; 

c) služiteljev: osebne -, 
rodbinske 

H. Krediti za nagrade kontraktualnih uradnikov in 
dnevničar jev se morajo izkazati v posebni partiji osebnih 
razhodkov (§§ 158. in 165. zakona o uradnikih), kontrak-
tualne uradnike ločeno od dnevničarjev. 

III. Kredite za specialne doklade, kjer jih je kaj po 
specialnih zakonskih predpisih, je treba izkazati v po
sebnih partijah. 

IV. Kredit za upokojitve se postavi, kakor v pro
računu za leto 1932./1933., v eni skupni vsoti in v posebni 
partiji oddelka ^Pokojnine in invalidske podpore«; po
temtakem ministrstvom in ustanovam ni treba postav
ljati feh kreditov v svoje proračunske predloge. 

V. Pomoči, podpore, štipendije, naklonitve, razne 
subvencije in temu podobni razhodki, ki niso osnovani na 
preciznih zakonskih ali pogodbenih obveznostih države, 
morajo biti predmet posebnega varčevanja in znižani na 
najnižje zneske. Če bi . ministrstvo za finance razvidelo, 
da predlagani razhodki te vrste niso dovolj opravičeni in 
obrazloženi, jih bo izpustilo iz proračuna. Ministrstvo za, 
prosveto in ministrstvo za vojsko in mornarico, ^even
tualno pa tudi druga ministrstva, ki imajo državne šti
pendiste v inozemstvu, naj prilože svojemu proračunu 
poimenski seznamek državnih štipendistov v inozemstvu 
in naj označijo v njem predmet njih študij, dobo studira
nja in velikost štipendije. 

B. M a t e r i a l n i r a z h o d k i . 
Razhodki materialnega značaja se morajo postaviti 

samo v znesku stvarno in varčno odmerjenih potreb. 
N a b a v k e se m o r a j o o m e j i t i s a m o na o n o , . k a r 
j e n a j p o t r e b n e j š e i n b r e z č e s a r v o b č e n i rnöci" 
p r e b i t i ; p r i t e m je s t r o g o u p o š t e v a t i p r e d 
p i s e g r a v i l n i f e a Q t r o š e n j u ÈiUafnlgfeegff i S 

d r u g e g a m a t e r i a l a i td . št. 55.900/11 z dne 18. m a -
j a 1932.* Krediti za potrošni pisarniški material se 
morajo postaviti v najpotrebnejših vsotah. Krediti ia. 
nabavo pisarniške oprave naj se nikakor ne predlagajo. 
Kredite za službena potovanja in za premestitve je treba 
prav tako postaviti in predlagati v najmanjši mo
goči meri. 

Krediti za redne materialne razhodke morajo biti 
izračunjeni kar najskrbneje; pri tem je treba strogo URO-: 

števati sedanje cene poedinih predmetov in storitev na 
tržišču, prav tako pa tudi dosedanje gibanje cen, tako ia 
se predlagajo krediti, ki utegnejo kar najverjetneje strik
tno zadoščati za kritje ustreznih potreb. V posebnem 
ekspozeju k dotičnemu proračunu mora biti izkazan 
tudi način kalkulacije, ki dokazuje točnost predloženih 
proračunov. Ministrstvo za vojsko in mornarico naj pte&r. 
loži poleg takega proračuna tudi podatke o dohodkin 
od njiv, travnikov, vrtov itd., ki jih obdelujejo poedina 
vojaška poveljstva za svoje potrebe, kakor tudi podatke 
o živalih (malih in velikih), ki služijo Istemu namenu. 
Obenem naj izvrši in predloži proračun za skupno raz*, 
bremenitev proračuna razhodkov, ki se doseza po tej potù 

V p r o r a č u n e d r ž a v n i h r a z h o d k o v obče 
d r ž a v n e a d m i n i s t r a c i j e ( u p r a v e ) k a k o r t u d i 
d r ž a v n i h g o s p o d a r s k i h , p o d j e t i j in u s t a n o v «e 
n e s p r e j m e j o n i k a k r š n i i n v e s t i c i j s k i k r e d i t i 
za d r ž a v n e z g r a d b e in j i h t u d i n i p r e d l a g a t i . 

- Za izplačevanje anuitet državnih dolgov se mora 
označiti in izkazati v besedilu, kdaj je dolg nastal, kolik' 
je bil prvotni dolg, koliko je doslej izplačanega, koliko -
še ostane in v katerem času se mora popolnoma izplačatii -

V proračunih državnih bolnic, šol in drugih ustanov* . 
pri katerih imajo uradniki in uslužbenci pravico do . 
prejemkov v naravi, se morajo postaviti in predlagati 
krediti za dajatve teh prejemkov v posebnih pozicijah, 
kakor je to izvedeno tudi v sedanjem proračunu. 

Krediti za udeleževanje države^ na kongresih, kon
ferencah, svečanostih in temu podobno tako v državi 
kakor v inozemstvu v izrednih primerih naj se postavijo; 
samo v proračun vrhovne državne uprave, kolikor ne 
spadajo po svojem značaju v nastavek proračuna mini
strstva za zunanje posle. 

Za nove ustanove se ne smejo "predlagati krediti, če 
njih osnavljanje ni določeno v veljavnih zakonih. 

Krediti za izplačevanje kurznih razlik se morajo po
staviti v redne razhodke kakor doslej: biti morajo točno ^ 
razčlenjeni na kredite za kurzno razliko, za osebne raz
hodke in iste kredita za materialne razhodke ter kot takJ( 
izkazani v posebnih partijah na ustreznem mestu. 

Presežek razhodkov nad dohodki poedinih državnih -
gospodarskih podjetij in ustanov, za katerih kritje služijo 
dotacije po drugem odstavku člena 6. uredbe, je treba[., 
izkazovati kot razhodefe v proračunu občih državnih raizjs 
hodkov v razdelku onega ministrstva^ pod katero spada 
dotično podjetje ali ustanova. 

V t e h n i č n e m p o g l e d u še m o r a j o p r o r a č u n i ' 
obče d r ž a v n e a d m i n i s t r a c i j ^ (uprVave) za l e t o ; 
1938./1934. s k l a d a t i s s e d a n j i m p r o r a č u n o m ^ 
p r i t é m je t r e b a z l a s t i s t r o g o p a z i t i na s t r o j ' . 
k,ovno r a z d e l i t e v n a z i v o v p o z i c i j i n podpozi-i 
cij i n v s e k a k o r p r e p r e č i t i , da se, z b e r o v e n i 
p o z i c i j i , o d n o s n o p o d p o z i c i j i r a z n o r o d n i Гав-
k o d k i . ..To velja tudi, za tehnično izdelavo proračunov 
banskih uprav. Prav tako se morajo proračuni' razhodi 

/~'•'•• « M ä шm тшгшкЈШ;; ;;:..'' i. ', " 
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kov in dohodkov državnih gospodarskih podjetij in usta
nov' v tehničnem pogledu za osebne in materialne raz-
hodke kakor tudi za dohodke skladati s sedanjim pro
računom z zgoraj navedeno pripombo, pri čemer je treba 
označiti tudi sedanjo zaporedno številko partije in izka
zati- kot nezavisne priloge (anekse) k proračunom onih 
ministrstev, pod katera ta podjetja ali ustanove spadajo. 
Potemtakem se morajo najprej popolnoma razložiti vsi 
ražhodki, nato pa vsi dohodki, na koncu pa je treba 
navesti rekapitulacijo. 

Razen tega je treba strogo upoštevati izpremembe, 
izvršene v organizaciji državne uprave, tako da se tudi 
s proračunom pokaže dejansko stanje. 

f jPo členu 19. zakona o državnem računovodstvu se 
Bwy-aJ0 izkazati v proračunu, poleg kreditov in dohodkov, 
pciŽ,akovanihza leto 1933./1934., v posebnih stolpcih za-
rad,i;vzporeditve: 
/чГа) vsote odobrenih razhodkov in dohodkov za leto 

1932./1933.; 
•/•'='• b) vsote izvršenih (angažiranih) razhodkov in ustvar

jenih dohodkov za leto 1931./1932. 
.',._ Zaradi tega in zlasti uvaževaje razloge, navedene 

zgoraj v teh navodilih, se je treba vsekakor izogibati 
temu, da bi se po zaključenih posebnih proračunih nak
nadno pošiljali ministrstvu za finance novi, poedini za
htevki :za popolnitev ali izpremembo teh proračunov. 
Vsaka taka predlagana izprememba ima za posledico 
velike tehnične težkoče, povzroča motnje v poslovanju 
in .znatno otežuje in ovira izdelavo proračuna državnih 
razhodkov in dohodkov; \zato minister za finance načelo-. 
ma ne bo upošteval nobenega naknadnega predloga. 
Ite»en_teg.a..pa..se.naglasa,.da.se ne prevzame odgovor-
n o i ? V 6 é b i s è t a k P r e d l °g ne postavil v proračun zato, 
ker je bil odklonjen zaradi nepravočasne predložitve. 

III. Dohodki. 

j . P o odredbi člena 14. zakona o državnem računovod
stvu se morajo ražhodki, kakor tudi vsi dohodki, najsi 
izvirajo iz kakršnekoli osnove, postaviti v proračun. 

Ko se kalkulira verjetna višina dohodkov, je treba 
upoštevati, v prvi vrsti člen 10. zakona o državnem raču
novodstvu s to pripombo, da je v sedanjih razmerah ume
stijo ravnati sè" zlasti po odredbah drugega in tretjega 
odstavka tega člena. Potemtakem naj služi za obče pra- t 

vilo.da je treba, ko se kalkulira verjetna višina poedinih 
d e d k o v y letu_1933./1934., vzetiza podstavo uspehe, do-
spžene v proračunskem letu 1931./1932., in tako dobljene 
številke popraviti, kolikor p tö mogoče, na podstavi'za-
k-oiialtih aïi ;drugih vzrokov, ki vplivajo na njih gibanje. 
Sisfem izračunjanja, izvzemši samo one dohodke, katerih 
visrïïà je odrejena pogodbeno, mora biti točno izkazan, 
dokumentiran, in obrazložen. 

? Vsote dohodkov je postaviti v proračun samo v celih-
dinarjih, in sicer v kosmatih zneskih (člen 18. zakona o 
državnem raòimovodetvu, in člen 1. uredbe). Z drugimi 
Ibesedami: dohodke'je izkazati v višini prejemkov, ne da 
ibi se oÙbijali stroški za zbiranje, režijo itd1: Vsi izdatki j 
Ц .ep.v zvezi z zhiranjem dohodkov, nâj se izkazujejo v 
proračunu razhodkov kot krediti. . " 

j V proračun dohodkov državnih gospodarskih podjetij 
H ustanov "je postaviti po členu .3. «uredbe kosmate do
hodke teh podjetij in ustanov. Prav tako je postaviti v ta 
Р.гржбцп tudi dQtaciie ж д Ш ћ . državna gçâdstev^ name

njene za ki-itje pasiv poedinih državnih podjetij in 
ustanov. 

Presežek dohodkov nad ražhodki državnih gospodar
skih podjetij in ustanov naj se izkaže skladno s prvim 
odstavkom člena 5. uredbe, v skupni vsoti v proračunu 
občih državnih dohodkov v oddelku »Državno gospodar
stvo« pri onem ministrstvu, pod katero spada dotično 
podjetje ali ustanova. 

IV. Finančni zakon. 

S členom 44. zakona o državnem računovodstvu je , 
določeno, kakšne odredbe mora obsezati finančni zakon, '' 
Po svojem značaju se mora omejiti ta zakon kot sestavni " 
del državnega proračuna samo na to, da se z njim na- ' 
drobneje uredi izvrševanje proračuna v smislu in duhu 
zakona o državnem računovodstvu. 

Opozarjam ob sestavi odredb v predlogu finančnega 
zakona, da se bom striktno držal člena 44. zakona o 
državnem računovodstvu in da ne bom sprejel nobenega , 
predloga ali amendementa, ki bi mu morala biti vsebina 
predmet za poseben zakon ali za izpremembe in dopol
nitve veljavnih zakonskih predpisov. ' 

V. Podatki, potrebni za proračun; i, i 

Skladno s členom 11. zakona o državnem računo
vodstvu in z drugim odstavkom člena 7. uredbe morajo 
podati vsi ministri obči ekspozé s pismeno obrazložitvijo" 
o vsaki vsoti razhodkov. 

Zato mora biti vsak proračun dopolnjen: 
1. z občim ekspozejem, v katerem mora biti pre

gledno obsežen ves proračun dotičnega ministrstva; ta ; 

mora biti popolnjen s posebnim ekspozejem za vsako 
širšo skupino razhodkov ali dohodkov, ki je zase p&eb- '' 
na logična celota, kakor n. pr. : srednji tehnični pouk, ' 
nižje kmetijske šole, sodišča prve stopnje, državni rud-"' 
mki, pomorska plovidba, pošte, telegraf, telefon itd. . :! 

Obči ekspozemora obsezati vsa poglavja dotičnega 
resorta, podjetja ali ustanove, odnosno stroke. Obsezati 
mora obči pregled potreb in dohodkov te stroke, kakor ' 
jih določa proračun za leto 1933./1934. V njem se navaja
jo osnovni momenti politike dotičnega resorta, .podjetja 
ah ustanove in se razlagajo in tolmačijo v velikih potè- ! 

zah predlogi s finančnega, gospodarskega, upravnega iri 
strokovnega stališča; v njem se podaja koncizen historiat' 
spogoji ze doseženih uspehov, iz česar naj se vidi evolu
cija dotične stroke. Zato bodi proračun za leta 1933./1934i,-
tak, da ga je mogoče' na široko primerjati s prejšnjim -
proračunom za leto 1932./1933. in s poslednjim zakljucV , 
mm računom^ Za poedina državna gospodarska podjetja 
m ustanove je treba jasno izkazati donosnost, navesti' 
sistem kalkulacije, po katerem se je izkazana donosnost 
izračunila, pojasniti in posebej poudariti one momente, ' 
ki vplivajo na zvišbo ali znižbo proizvodnje, režijskih' 
stroškov, občo aktivnost ali pasivnost podjetja 

2. S posebnimi ekspozeji za poedine službene grane 
se mora strokovneje in podrobneje navesti stanje«iotične 
S t e r i l ^0 Г а ] '° d ° P o l ^ ' e n i s \ Podrobnimi izkazih iz 
S S • Л P , r ( * l e d n o in.iaenS videti gibanje raz
hodkov m dohodkov, razen tega pa oceniti umestnost in 
preciznost predlaganih kreditov. 

< k r h ^ ! 2 a V i ^ h ^ 0 * 0 * ^ Je treba posvetiti posebno 
Ï 5 Î ? ^ V x - r a j e ' d a ]"e m a t e r i a 1 ' k i Sa obsezajo, naj
večkrat odločilnega pomena za končno fiksiranje kred i l 
$кШат*ЛШм£џ g« P.a. d a y pr-ejSitfiJvjis.ed. 
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logih ekspozejev čes tokra t ni bi lo ali pa so 
b i l i z e l o p o v r š n i in nezadostn i , a v n e k i h 
p r i m e r i h niso mogli podat i n i t i najbolj po
vršne s l ike o pravem stanju stvari . Taka nepaz
ljivost ni dopustna in je poslu samemu v veliko iskodo. 
Končno je sestava teh ekspozejev1, ki so priloge po-
edinim proračunom, zakonska obveznost, ki je v kate
gorični obliki določena z zakonom o državnem računo
vodstvu. 

Ekspozé obsezaj torej vsa potrebna pojasnila o pro
računu. Samo kratka pojasnila, sestavljena kot pripombe 
(n. pr. pozivanje na poedine zakonske odredbe in re
šitve; označba cen in količine materiala in temu po
dobno) se smejo postaviti v stolpec za pripombe obrazca, 
štev. 1; ' 

3. s podrobnimi izkazi in pojasnili o razhodkih po-
lameznih partij in pozicij. ' 

4 Proračunu morajo biti priloženi tudi seznamki 
vseh državnih uradnikov in uslužbencev y vseh skupi
nah kakor tüdi kontraktualnih uradnikov in dnevničar-
jev, izdelani po proračunskih 'poglavjih, partijah in pozi
cijah. Ti seznamki morajo imeti: stolpec, v katerem se 
označijo priimek, začetna črka očetovega imena in ime; 
stolpec, v katerem se označi zvanje; stolpec, v katerem 
se izkaže položajna skupina in stopnja; stolpec, v kate
rem se označata službeni kraj in draginjski razred; stol
pec, ki navaja število rodbinskih članov, ki jim gre 
pravica do rodbinske draginjske doklade, in stolpec, ki 
obseza skupne prejemke dotičnega uslužbenca. Poleg 
tega je treba izkazati seštevek tega poslednjega stolpca 
pò poglavjih, ki se mora ujemati .s seštevkom partij 
osebna prejemkov v dotičnem poglavju. Pod tem sešteva 
kom je treba označiti skupni znesek, ki se nanaša na 
morebitna prazna, mesta, ki niso popolnjena do dne,, ko 
se sestavi proračun. Seznamki morajo imeti še. rekapi
tulativni pregled osebja po priloženem obrazcu št. 2., 
izdelan posebej za vsako proračunsko poglavje; šefi 
računovodstev pri ministrstvih pa morajo izdelati na 
podstavi tako poedino sestavljenih pregledov po en obči 
rekapitulativni pregled osebja za ves resort dotičnega 
ministrstva. Po zgoraj navedenih navodi l ih je 
t r e b a s e s t a v i t i tud i seznamek us lužbencev, 
k i pre jemajo raz l iko po § 259. zakona © u r a d 
n i k i h ; . , 

5. «ventualno tudi z drugimi prilogami, o katerih 
govore ta pojasnila ali o katerih dotični resort sani 
spozna, da jih je treba priložiti, da bolje obrazloži 
potrebo kredita ali gibanje dohodkov. ,<. 

Proračuni razhodkov iir dohodkov morajo biti izde
lani po obrazcu št l.,.ki ga naj nabavi vsako; ministrstvo 
v breme svojih kreditov, ker ga jim ministrstvo za finan
ce ne bo poslalo. 

•-.-.••. Minister za'fiMnće 
dr. Mil. R. Đorđević s. r. 

— »^ 

(Obrazec šf. i gL naslednjo sfrati, öp. tir.)] 

O b r a z e c St 2 
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Številka 

. 

a 

.S 
o 

. .• 

Razhodki , 

• 

Proračun zà leto 
193371934. ' 

Znesek , 
pozioiie 

Din 

. i 

/ ' 

P 

Znesek 
partije 

Diri 

• 

P 

— 

« 

Odobreno 
za leto ' 

1932./1933. 

Din P 

Predlaga 
se razlika 

za leto 
1933./1934. 

Ц- več 
— manj 

Din P 

Deianeki 
porabljeno 
(angažirano) 

(prejeto) 
v letu; 

1931./1932. 

Din P 

O b r a z e c St. 1 

Pripomba 

^ 

. . 
— H 

Pripombi: 
L zJilh°PJ £?i?° В \ т £ Ф V

s
p i S a t ' 6хвУП^.в p o p a r t , ' J a h z a «zhodke, a za dohodka tuđi po po-

zioiiah. Ce gre za razhodke, ,пај se prečrta beseda „prejeto"; če gre za dohodke, pa naj se Dreèrta 
beseda „porabljeno (angažirano)" (Glej člen 19. zakona o državnem računovodstvo to n a v o S 
kako naj se sestavi državni proračun za leto 1933./1934.) "vuuaivu ш navuima, 

2. V predzadnji stolpec se morajo vpisati številke po pozicijah z znakoma + ali —. 

'^•/ Na predlog predsednika 'ministrskega'. sveta ter mi
nistra za zunanje posle in namestnika ministra za trgo
vino, in industrijo, ministra za poljedelstvo, je sklenil 
ministrski svet v svoji seji z dne 10. maja 1932., da se 
^ . Ш ^ ^ Ц Д ^ Ј ^ ^ za nemudno uporabo 
mednarodnih pogodb in'sporazumov ž"'fine '1ÔT. 1аргЦа, 
1932. — začasno uveljavi sporazum o kliringu, sklenjen 
in podpisan dne 27. aprila 1932: v Curihu med kra
ljevino Jugoslavijo in Švicarsko konfederacijo, ki se v 
izvirniku in prevodu glasi takole: 

Kraljevsko, poslaništvo 
Jugoslavije 

Pov.br. 129. 
Verbena nota. 

Kraljevsko poslaništvo Jugoslavije si'üsoja sporočiti 
zveznemu departemehtu zä narodno gospodarstvo; dà je 
njegova vlada odobrila sporazum, sklenjénijdhë 27. aprila 
1932. v Curihu zaradi ureditve plačevanja, ki izhaja 
iz blagovne" trgovine med S vico in Jugoslavijo. 
[' Kraljevsko poslaništvo porablja to priliko, da po
novi- ' zveznemu d'épàrtèttfentu za narodno gospodarstvo 
zagotovilo o; :Шjem • odličnem spoštovanju. 

V Bernu, dne 6. maja 1932. 
(M. P.) 

'^ve'zrieinHs,.dgpa,rtemèntu zi narodno gospodarstvo 
! • . • • . • " ' ' . ' ' " ' ' ' . • • . . v x • 

• -. "\-, •,'...,. . . . . , . . » ' ' B e m u . 

i. 

ŽveitA département za narodno 
- gospodovo .VJL. 

Verbalna nota. 
Zvezni département za narodno gospodarstvo Je imel 

^ ^ ч ^ 6 ! ^ «en^enot verjjallift noto £ov, št, 129 z dne 

6. maja 1932., s katero mu je izvolilo kraljevsko -posla
ništvo Jugoslavije javiti to-le:. 

»Kraljevsko poslaništvo Jugoslavije si usoja sporočiti 
zveznemu depàrtementu za narodno gospodarstvo, da je 
njegova vlada odobrila sporazum, sklenjen dne 27. aprila 
1932. v Curihu zaradi ureditve plačevanja, ki"izhaja iz 
blagovne trgovine medi Švico in Jugoslavijo.« ."•• 
- " Zahvaljujoč se kraljevskemu poslaništvu- Jugoslavija" 
na tej izjavi, si usoja Zyezni département za nùródfcO g<£ 
spodàrstvo sporočiti, da je tudi zvezni svet V svoji'sejî 
z dne 4. marca zgoraj navedem sporazum odobril; '='' 

1 Zvezni département za narodno gospodarstvo prósf 
kraljevsko poslaništvo Jugoslavije, da izvoli sprejeti za
gotovilo njegovega odličnega spoštovanja. :' - ; 

. V/Bçrriu, dne'6. maja,1932. ' • 
. . ' ( M - P . ) . ' ' ' ' • • " ' 

kraljevskemu poslaništvu Jugoslavije 
v 

Bernu. 

Sporazuhi a kliringu 
med kraljevino Jugoslavijo 

in švicarsko federacijo.* 
i. 

Predstavniki vlad kraljevine Jugoslavije in Švicarske 
federacije sffsklenili o ureditvi plačevanja iz blagovnesa 
prometa-nied^bema državama naslednji sporazum., 

i ; - • • " - : • > " • . - . • • . .-r- : . n . ; t - . ' - . : . ' , " • . ' ' . . ' : . 

•• _ Plačila iz Vzajemnega blagovnega prometa se vrle s 
pridržkom točke IV. po kliringu preko Narodne banka 

i* * ^ ^ 6 1 1 ® n o v i n e kraljevine Jugoslavije« z dne 
£ « ! T * " S * • *1 1 / L '3 S 3 i i j av l j eno v srbskohrvat-
ekem in fceffis^cem .j>zikyš • . . ; . . . _ ; • 
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kraljevine. Jugoslavije in Švicarske narodne banjte, in 
sicer tako-le: 

1.'Švicarski kupci jugoslovanskega blaga morajo 
vplačevati svoje dolgove proti jugoslovanskim prodajal
cem s, tem, da polagajo kupnine v švicarskih frankih na 
zbiralni račun, ki se vodi pri Švicarski narodni banki za 
Narodno banko kraljevine Jugoslavije in ki sprejema po-
edina "vplačila v korist jugoslovanskih prodajalcev. 

2/ Na analogen način morajo vplačevati jugoslovan
ski kupci svoje dolgove proti švicarskim prodajalcem з 
tem, da polagajo kupnine v jugoslovanskih dinarjih na 
zbiralni račun, ki se vodi pri Narodni banki kraljevine 
Jugoslavije za Švicarsko narodno banko in ki sprejema 
poedina vplačila v korist švicarskih prodajalcev. 

3. Obe narodni banki se obveščate medsebojno vsak 
dan o,vsakem izvršenem pologu s prošnjo, naj se dotični 
prodajalec izplača iz zbiralnega računa, pri čemer je je
mati ia osnovo zakonske valutne paritete. Dotični pro
dajalec pa ima pravico zahtevati takoj izplačilo njemu 
pripadajočih zneskov, t. j . izvršitev danega naloga za iz
plačilo samo, kolikor izkazuje zbiralni račun pri dotični 
narodni banki razpoložljivo imetje; drugače se izvrši iz
plačilo šele po prejemu novih vplačil kupnine, in to v 
kronološkem redu prejetih nalogov za izplačilo. 

4. Obe narodni banki se obveščate vzajemno na na
čin, ki ga dogovorita, o blagu, ki je prijavljeno za izvoz 
y drugo državo pogodnico in ki spada pod ta sporazum. 

III. 

1. Vplačila, ki se vrše pri Švicarski narodni banki, 
se uporabijo za trajanja tega sporazuma izključno za 
izvrševanje izplačil švicarskim izvoznikom po členu II., 
točki 3. . , 

• 2. Ce ostane ob prvem preteku tega sporazuma pri 
Švicarski narodni banki po izplačilu vseh vplačil, ki leže 
pri Narodni banki kraljevine Jugoslavije, saldo, se mora 
uporabiti ta saldo v prvi vrsti za izplačilo vplačil, ki so 
izvršena pri Narodni banki kraljevine Jugoslavije za ob
veznosti proti Švici, k i .pa ne izvirajo iz uvoza švicar
skega blaga po členu V., točki 1. 

3. Saldo, ki ostane preko tega, mora dati Švicarska 
narodna banka na razpolago Narodni banki kraljevine 
Jugoslavije, kolikor ob preteku tega sporazuma javna 
služba po posojilih Jugoslavije v Švicarski ne izkazuje 
zaostankov. 

ÏV. 

Kolikor je y prometu med eno jugoslovansko in eno 
švicarsko pogodbeno stranko zbog obojestranskih kupčij-
skih poslov dana možnost za direktni obračun, se lahko 
odobri ta obračun sporazumno z obema emisijskima 
bankama. 

1, Ta sporazum se da uporabiti za blago, kd je pri-
rodnina ali deželni pridelek ene države pogodnice ali ki 
se je v dotični državi kakó predelalo. 

2. Pod ta sporazum spadajo tudi državne dobave ali 
nabave^ kolikor, ustreza dotično, blago predpisom točke 1. 

".' ' '" . 'vt . V :"•' 
, Pod ta sporazum spadajo tudi blagovne dobave, M 

so se izvršile! pjreden ie s t o j t ì t a sjtpsmm S хвЦад», 

Švicarski kupci jugoslovanskega blaga morajo od dne, 
ko stopi ta sporazum v veljavo, plačevati kupnino pri 
Švicarski narodni banki. Jugoslovanski kupci švicarskega 
blaga morajo vplačevati kupnino pri Narodni banki kra
ljevine Jugoslavije. Zneski, ki so se vplačali, preden je 
stopil ta sporazum v veljavo, pri kaki banki v kraljevini 
Jugoslaviji v korist takega švicarskega prodajalca na ve
zan račun, se morajo prenesti po členu II., točki 2., na 
zbiralni račun Švicarske narodne banke' pri Narodni 
banki kraljevine Jugoslavije. 

VII. 

Za primer definitivnega preteka tega sporazuma se 
določa to-le: 

Če je na dan, ko prestane kliring, saldo pri Švicarski 
narodni banki v korist jugoslovanskih upnikov, se izvede 
njegova likvidacija po členu III., točkah 2. in 3. Ce pa je 
tega dne saldo pri Narodni banki kraljevine Jugoslavije 
v korist švicarskih upnikov, se mora vplačevati proti
vrednost za jugoslovansko blago, uvoženo v Švico',, pri 
Švicarski narodni banki toliko časa, da se ne izravna 
švicarska terjatev po členu II., točki 2., in členu III., 
točki 2. 

t 

VIII. 

1. Ta sporazum, stopi v veljavo dne 10. maja 1932, 
in velja zašlej za štiri mesece. Vsaka država pogodnica' 
ima na dan 10. avgusta 1932. pravico, da odpove ta spo
razum na mesec dni. Če nobena država pogodnica te 
pravice ne T uporabi, velja sporazum naprej za po štfri 
mesece. . . ' '. 

2. Obe narodni banki izdasta pogrebne izvršilne 
predpise. 

Curih, dne 27. aprila 1932. 
Mil. Parivoalć s. r. 

Hulftegger s. r. 
Schnorf s. r. . 

Vieli s. r. , 

Prednji sklep ministrskega sveta, stopi v veljavo in 
dobi obvezno moč tako, kakor je določeno v Členu.VIII. 
gorenjega sporazuma in prestane veljati, ko stopi v 
veljavo zakon o tem klirinškem sporazumu. 

V Beogradu, dne 10. maja 1932. 
' • 

Predsednik ч 
, ministrskega sveta» 

in minister za zunanje, posle 
dr. V. Marinko vie s. t . 

Namestnik 
ministra za trgovino »in 

industrijo " 
minister za poljedelstvo 
Juraj Demetrović s. г. 

(Podpisi ostalih ministrov.). 

Ш»+т 
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828 47. kos, 

Priloga 3. 
Obrazec po členu 5., drugem odstavku. 

I. 
Sresko načelstvo v. ••••. ~ 
Mestno načelstvo v% -
Komisar ministra za trgovino in industrijo 

za mesto Beograd. r,' ' 
Št 193......... 

Filialki Državne hipotekarne banke 
\ v • • • -

odnosno 
Državni hipotekami banki 
(direkciji za bančne posle) 

v 
Beogradu. 

Danes Vam pošiljamo s poštno nakaznico Din .... 
(s črkami — ) n a 

ime in v korist 
^Sklada za podpiranje strokovnih šol na področju 

,_ banovine; uprave mesta Beograda«. 
Prosimo, da prejem tega denarja takoj potrdite. 

V - , (datum) - — 193........ 
M. P. •' 

Podpis uradnega starešine; 

II. • '• 

Št L (kakor zgoraj). 
Kraljevski banski upravi 

; oddelku za trgovino, obrt in industrijo 
v 

Čast mi je obvestiti Vas, da sem z današnjim dnem 
in pod gorenjp številko poslal filialkf Državne hipote
karne banke" v Г; .'.i.... (odnosno Dčžavni 
hipotekarni'banki _v Beogradu) ... : л-' , -* 

Din (s črkami ~. '.;. )', 
1 izterjanih tfd obsojenih oseb po te|n-le. spisku: "'f 

M &> ° 

* c E 

O. 
i , ,. 

« C g -

iza 

Plačano od 
Ime rodbinsko 

In rojslno 
Sianovi-

Ilice 

obsojeuoa 

«ss « «^ a* o 

• Л 

TU 

Obrazec po členu 6. 
Priloga 4. 

(Overovljen prepis.) 
I. 

Sresko načelstvo v — 
Mestno načelstvo v .— .-— - ' 
Komisar ministra za trgovino in industrijo 

za mesto Beograd. 
' Št. 1. 193 _..' 

Filialki Državne hipotekafrie banke 
v 

òanosno 
Državni hipotekarni banki 
(direkciji za bančne posle) 

v 

Označena vsota te izročena za ; račun in „.v (korist 
sklada za podpiranje strokovnih šol;iia:'področju %*. ~ 

............... „. banqyine, upray£ ttiesta geograda. 
V ;....;..,.......i,.....c.)...|:.;.',--(datum) ......£...U-'. -«s 1̂ 3 • 

-. '.--M;;;pr- ''- " '' ' ' i - ^ „г '% 
, r'•' '''"'•• ' ' x[ Podpis uradnega starnine: 

1 ; ».̂ »»....•..•••»; »•& ĵ ,....«jjk....-....-

i _ • — t r t » ; '•;•" «..' •— » 

445, 

Ob|axe ftansfeèjtiprav|•£ 
o pobiranju obcitìslfc trošarin 

;';•.. ТХШЛШ c 

IL Ж 291)68/1.' 
а\ц< 

in 

Beogradu. 

Danes Vam pošiljamo s poštno nakaznico Din » -
(з črkami -»•-- -»•«* « • ••-•) n a 

ime in v koriet 
^Sklada za podpiranje strokovnih, šol na pâdroëju 

banovine, uprave mesta Beograda«. -
Prosimo, da prejem tega denarja, takoj potrdite. '< 

, V ,, ; , (datum) -,__i. .- 193.— 
M. P. .' ' \r 

Podpis uradnega slaresjne: 

Občina Cepinci, v scezu Murski SohptaCbc^o£irala 
od dneva r a z g k s i t | ^ v e ^ u ž b e n e d h . lia&ic^v gjtu~1932. 

'občinsko trcfša&no"ođ'1004vina Dih 10p--š;" . . 0 

Kraljevska bpsUrïï^r^aT)rSfsl"eJbandtin^ v Ljubjjani} 
f •-"'• "'. dne._6.. junijg Ш 2 . i,- r -.i^Ùt. 4 

. *' : -vi ,-: . jv -T "' • ZU • *' 

Ofcjava. I - ^ tt 
II. No. 3058Ì2/1-

a 
| Občma ÌCrenSoscf v srezji doMeleaJav^kem, bji.p.o -̂
birala od dneva rÉgJasitve, v >Sliébengpi l&tixi Д letu 
1932. naslednje občinske troŠafine: c . ^ ^ 

a) od 100-1-vina Din 76"-% i ^ .f. 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 7 б ' ^ , ' 
e) od 100 1 pivkfMn 30-Ü-;:, T . ..:•', ' S f ,; ч ,' 
Ol od ljl stopaj^ alkohtjlaesperita, ЦЏ]&, likerja, 

ruma lin konjaka DM; Б-—. ji ' ;. fi 
Kraljevska banska spirava Drav8ke,banovinrv Ljubljani, 

W — . . , - ;-dne-orjtiinja 10^. 

" & * • 

Izdaja kraljevske banska uprava Dravske 11Ш&^Ј№Ј£&Ш№&^ v Lfubljanl. 
Siska in zalaga; ïiskarna >Merkur< %ШФ^х °№ WfiMw&i Qtmar. JUßMlek Y «ubijani. 

•tól 



•-";• -'Г*ђ-*с>0^ ^^v^^^^W^^^irWi'/ir^W'W'm/ 

"'' б^1ПЗК10а^Х 

V i <S/LjubI 
Poštnina" plačala" v 

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

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

48. kos. V LJUBLJANI, dne 18. junija 1932. Letnik lili 

V S E B I N A : 
44*è. Uredba o izpremembah 'in dopolnitvah uredbe o skupnem 

davku na poslovni promet. 
447. Dopolnilni sporazum k pogodbi o trgovini in plovitvi med 

•• Jugoslavijo jri Italijo. '. ' " 

Uredbe osrednje vlade. 

446. 

Na osnovi § 1 . zakona o skupneim davku na poslovni 
•promet z dne 12. avgusta 1930. predpisujem v sporazumu 
z'ministrom za trgovino in industrijo to-le ^ 

uredbo 
ò izpremembah in dopolnitvah uredbe 
o skupnem davku ла poslovni promet 
O. P. Pov. br. 546 z dne 20. julija 1931.* 

elee i. •- ; 

•cV- pripombi k tarifnim številkam skupnega davka 
378,;, 385. in 597., razglašeni z :Ä-edbo O. P. Pov. br. ^46\ 

3 dtiè-'20. julija 1931., se moravčrtati v drugem staviku 
estìd$ :>1x>mbažev$«. i;'; ;,••','' . • • 

': /•-' .- -,.-_'• Cleri'2(- •.' "" ;' 

" Д ülenu!:ll. uredbe O. K £оу.1н\ 546 z dne 20. julija 
108Î.. .se črtajo .tretji, četrti: in "peti odfetavek z veljav-
riostjo'od dnë l'. aprila 1932. ' •. 

448. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin i 
letu 1932. ' 

Člen 3. 

V členu 13. uredbe O. P. Pov. br. 20. julija 1931 se 
mora dostaviti: -

»Pripomba pri tarifni številki skupnega davka 625. 
velja od dne L" aprila iö3i.<; ' 

Člen 4. 

* »SÏuàbene 'novine kraljevinei/jugoslavije« z dne 
11. junija 1932.,':sVi31/LX/399. — * Zakon o skupnem 
davku na poslovni" pTônïet gl: >Službeni' list« št. imßQ~ 
iz 1. 1930., zakoni o izpremembah in dopolnitvah toga 
zkkona pa >Službeni list« št. 136/26 iz 1. 1931. — Uredbo 
br. 546 d. >SIužbeni list« št. 324/50 iz 1. 1931.. prvotno 
uredbo pa »Službeni lisi« Št'.lS7/26 iz'1. 19311 

Odredbe priložene tarifées! katero & Wretoinjai^ 
ah dopolnjujejo odred.be dosedanje tarife skupnega davki 
na poslovni promet, so sesfiavni <del te uredbe ' 

Člen 5. 
• '' • : • • • • • : . i 

l a uredba vstopi v. veljaVo, ko se objavi v skužbenifi 
.novinah«,„uporabljati_jâ jò je ;od dne 15. junija 19321 
da l je . ; ' ' . .'," ''" • 

Za blago, ki je na dan 15. junija 1931 ilèobâonjeni 
na оагшаиисаћ,.-je uporabiti nove tarižne «đopnje za 
skupni, davek ojd tega dne dalje;. : '.'.„„ " Г ^ \ 

Na.ma. nabave- -za- račun.. Ä v e ; a i i - А ^ Ш а ш Љ 
telesc ki se izvrše iaza dne, 4 junija 1932., in to M 
osnovi pogodb, sklenjenih do: tega dne, se pobirajo stopi 
nje Skupnega davka po dosedanji tarifi* kolikor n i l 
te višje od novih.-. '•''•"; ',. !f 
- :.: Obči davek na poslovni p r o b e t z vtofiiii in W j e 4 
se predpisuje p o predpisih, ki Veljajo za-davek na p<* 
slovni promet _0d-dne M.: aprüa J1932. dalje. . ; ' : 
. , V BeogVadu, dine 10. junija Ì1982.; O. P. Pov.hr. $42? 

-' "•" " " '."• ,4 ;':, f'. ; ' ' .' 
• -.,.*.: .__:_. _ _ „ • / . ' , . .^ l ignis ter za finance i 

• «bi MiL R.,£»orđevi6 s. n { 
-.4-

.,-1 , 
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447. 

Na predlog predsednika ministrskega sveta ter mi
nistra za zunanje posle in namestnika ministra za trgo
vino in industrijo, ministra za poljedelstvo, je sklenil 
ministrski svet v svoji seji z dne 26. maja 1932., da se 
na osnovi § 1. zakona o pooblastitvi za nemudno upo
rabo mednarodnih pogodb in sporazumov z dne 18. apri
la 1932. uveljavi začasno naknadni sporazum k pogodbi 
o trgovini in plovitvi z dne 14. julija 1924., sklenjen dne 
25. aprila 1932. v Rimu med kraljevino Jugoslavijo in 
kraljevino Italijo, ki se v izvirniku in prevodu glasi 
tako-le: 

Dopolnilni sporazum 
k pogodbi o trgovini „in plovitvi 

z dne 14. junija 1924.* 

Njegovo Veličanstvo kralj Jugoslavije in Njegovo 
Veličanstvo kralj Italije sta se glede na izpremembe, ki 
so nastale v gospodarskem položaju obeh držav, odlo
čila skleniti dopolnilni sporazum zaradi izpremembe ta
rifnega dela pogodbe o trgovini in plovitvi, sklenjene 
med kraljevino Italijo in kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev dne 14. junija 1924.,** in sta imenovala v ta 
namen za svoje pooblaščence, in sicer: 

Njegovo Veličanstvo kralj Jugoslavije: 
Nj. eksc. g. Milana Rakića, izrednega poslanika in 

pooblaščenega ministra pri Nj. Vel. kralju Italije, 
, ' g. Milivoja Piljo, načelnika ministrstva za trgovino 

in industrijo; 
Njegovo Veličanstvo kralj Italije: 
Nj. eksc. g. Dina Grandija, ministra, državnega taj

nika za. zunanje posle, poslanca v parlamentu, ' . 
ki so se dogovorili, ko so overili svoja pooblastila, 

spoznana v pravilni in predpisni-obliki, to-le: 

I. 
Kraljevina Italija se odreka pogodbenim carinam, 

določenim v zgoraj omenjeni pogodbi, glede naslednjih 
postavk jugoslovanske tarife (priloga- A. omenjene . po
godbe): 

Številka 
jugoslovanske 

tarife 
Konserve iz paradižnik v 
Žitne moke. 
Mastna olja: 
1. Repno olje. 
Konserve iz paradižniKov v hermetično za

prtih posodah. 
Usnjene rokavice, tudi v zvezi s tekstilno 

tvarino: 
1. Brez podloge. 
2. S podlogo. 

Razen tega se izpreminjajo pogodbene carine, do
ločene v zgoraj omenjeni pogodbi za naslednje postavke 

Iz 9, 
Iz 103. 
Iz 104. 

Iz-143, 

iz 

iz 

2. 

1. 

375. 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije< z dne 
81. maja 1932., št. 122/LV/373, (objavljeno v francoskem 
in srbsko-hrvatskem jeziku). 

*» >Uradni list« št. 46/11 iz leta 1929. 

jugoslovanske tarife (glej prilogo A. omenjene pogodbe), 
tako-le: 

Priloga Â. 

Uvozne carine kraljevine Jugoslavije. 

Številka 
Jugoslo
vanske 
tarife 

Iz 104 

278 
' 

Iz 296 

305 
Iz 419 

Imenovanje blaga 

Mastna olja: 
2. Olje iz bukovega žira, zemelj

skega oreha, maka, sončnice, se-
zamovega semena, koruze in osta-

Zamet, pliš in druge podobne 

Tkanine iz lanu, ramije, konop
lje in ostalih rastlinskih snovi, ne 
izrecno imenovanih: 

Iz 1. Tkanine, ki imajo 18 niti 
in manj' v votku in snutku na 
1 cm': 

Gumbi iz koroza (rastlinske slo- . 

Uvozna ca
rina T zla

tih dinarjih 
za 100 kg 

40-— 

200 — 

28-— 
35-— 

200-— 

.II-
Lista priloge B. omenjene pogodbe, ki se nanaša na 

uvozne carine v Italiji, se nadomešča z naslednjo listo: 

Priloga B, 

Uvozne carine v kraljevini Italiji. 

Številka 

Italijan" 

tarife ' 

I z l 

«} 
6 J 

7 

8 

' 

Imenovanje blaga 

Konji: 
b) ostali, vštevši žrebeta in ko

bile kolikršnekoli višine . . 

Pripomba k štev. 4, 5, 6. — Pod 
pogodbeno postopanje po teh po
stavkah spadajo voli, krave in 
biki, ki so izgubili več ko štiri 
mlečnjake. 

Pripomba k štev. 7. — Pod po
godbeno postopanje po tej postav
ki spadajo mlada goveda, ki niso 
izgubila več ko štiri mlečnjake. 
Teleta: 

Pripomba k štev. 8. — Pod po
godbeno postopanje po tej postav-

Uvozna 
carina 

v lirah 

za glavo 

700-— 

850-— 

240-— 

200-— 
120 — 

a 

Is 
s » •5.3" 

— 

, 
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Številka 
i talij en

ake 
tarile 

9 
I z l i 

12 

Iz 18 

Iz 19 

Iz 20 

24 
74 
76 
K 96 

Iz 100 

Iz 103 

129 
130 
Iz 569 

Imenovanje blag 

ki spadajo mlada goveda, ki ima
jo še vse mlečnjake. 
Živali ovčje pasme . . . . . . 
Svinje, ki tehtajo: 

b) več ko 20 kg do 110 kg . . 

Perutnina (živa) . . . . . . . 
Zaklane živali: 

a) zaklana živina. -. « » . . 
Nepredelano meso (izvzemši meso 

perutnine, divjačine, golobov in 
domačih zajcev) : 
a) presno, tudi zmrzlo . . . . 

Predelano meso: 
b) nasoljeno, prekajeno ali dru

gače predelano: 
1. gnjati (šunke) 
2. ostale . . . » -, . . . . 

Jajca perutnine 
Suha stročja povrtnina v zrnju . 
Krompir 

Pripomba. — Suhe slive4 jugo
slovanskega izvora, nazvane »Bi
strica«, ki so opremljene s potr
dilom o izvoru, ki ga je izdalo 
jugoslovansko ministrstvo za trgo
vino in industrijo, se sprejemajo 
do letne količine 10.000 kvintalov 
ob znižani carini po 7-35 lir za 
kvintal. 
Gobe: 

b) suhe 
Rudninske vode: 

a) naravne, zdravilne: 
Radensko >Zdravilno vrelo« 

(Slatina-Radenci), Rogaško »Do
nati vrelo« (Rogaška Slatina), Ro
gasi«)' >Styria vrelo« (Rogaška-
Slatina) 

b) ostale: 
Radensko >Kraljevo vrelo« (Sla

tina-Radenci), Radensko >Gizela 
vrelo« (Slatina-Radenci), Rogaško 
»Tempel vrelo« (Rogaška Slati
na), Bukovička kisela voda (Aran-
đelovac), Sisačka voda (Sisak) . 
Svinjska mast 
Slanina . . . . . . . . . . 
Cementi: 

b) ostali . . . . . . . . . 

III. 

Uvozna 
carina 

T Urah 

za glavo 

1Г— 

no-— 
«a 100 kg 

100--

100--

100--

100-— 
ipo-
103-60 

5-50 
prosto 

•a" 

55-— 

0.2 

0.7 

0.4 

1.8 
1.4 
0.4 

11-— 

22'— 
100 — 
100 — 

4-58 

0.5 
0.8 

0.4 

.•'<.„ I v v . 
Ta dopolnilni sporazum kakor tudi pogodba o trgo

vini in plovitvi med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev in kraljevino Italijo z dne 14 julija 1924. na ka
tero se nanaša, so obvezni za čas enega leta, računši od 
dne, ko se ta sporazum uveljavi 

Po preteku tega roka ostaneta oba akta v moči šest 
mesecev po odpovedi, ki jo lahko pòda ob vsakem času 
ena ali druga visoka pogodbena stranka. 

Ta dopolnilni sporazum se ratificira in ratifikacijski 
instrumenti se čimprej izmenjajo v Rimu. « 

Medtem pa sta se dogovorili visoki pogodbeni stran
ki, da ga uveljavita začasno ž izmenjavo not v čim naj
krajšem roku. 

V potrditev tega so podpisali pooblaščenci ta spo
razum in ga opremili s svojimi pečati. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Rimu dne 26. aprila 1932* 
(M. P.) M. M. RaMć s. r. 
(M. P.) M. РЦја s. r. 
(M. P.) Dino Grandi s. г. 

Zapisnik. 
V trenutku, ko so pristopili k'podpisu dopolnilnega 

sporazuma k pogodbi o trgovini in plovitvi med kralje« 
vino Srbov, Hrvatov in Slovencev in kraljevino Italijo a 
dne 14. julija 1924., podpisanega na današnji dan med 
Jugoslavijo in Italijo, so se dogovorili podpisani poobla
ščenci, predpisno pooblaščeni, tako-le: 

Vlada Jugoslavije in vlada Italije se zavezujeta usta
noviti čimprej, vsekakor pa ne kesneje nego mesec dni 
potom,;ko dobi imenovani sporazum moč, stalen itali-
jansko-jugoslovanski gospodarski odbor. Članom tega od
bora se smejo po potrebi pTideliti strokovnjaki. 

Omenjeni odbor ima nalogo: 
1. da išče primernih sredstev, da se olajša in razvila 

trgovinska izmena med obema državama; 
2. da rešuje v obojestransko zadovoljstvo vsa sporna 

vprašanja med obema državama, ki se tičejo gospodar
skih odnošajev, kakor tudi odnošajev, ki izhajajo iz ve
ljavnih sporazumov o carinskih predmetih, iz pomorski!» 
služb, obmejnih ,izmen itd. 

V potrditev tega so podpisali pooblaščenci ta za
pisnik. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Rimu dne 25. aprila 1932. 
(M. P.) M. M. RaMé s. r. 
(M. P.) M. Pilja s. r. 
(M. P.) Dino Grandi s. r. 

^ Prednji sklep ministrskega sveta stopi v veljavo in 
dobi obvezno moč dne 1. junija tega leta in prestane 
veljati, ko stopi v veljavo zakon1 o istem sporazumu 

V Beogradu, dne 26. maja 1932. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister za zunanje posle 
dr. V. Marinkovié s. r. 

Namestnik ministra 
za_ trgovino in industrijo, 
minister za r poljedelstvo 

Juraj Demetrovié s. r. 

Izjava končnega zapisnika »II. Glede uvoznih carin 
v Italiji« se ukinja. 

(Sledijo podpisi vseh ostalih'ministrov.). 
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Banove uredbe. 
448. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
TI. No. 14137/1. 

Objava. 
Občina Cankova, v srezu Murska Sobota, bo pobi

rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 
,; , a); od 100 1 : vina D » 50'—, 

bj od 100 1 vinskega mošta Dim 50*—, 
; c) od 100 1 piva Din 5Ò-—, 
i) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava» Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 8. junija 1932. 

II. No. 30.363/1. 

Objava. 
Občina Gaberje, v srezü dolnjelendavskem, bo po

birala od dneva'razglasitve v »Službenem-listu« v letu 
1932. ^naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 60—, 
b) 04.ДОО 1 vinskega mošta Din 60—, 
.e) od 10Ò 1 piva Din 50-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani. 
dne 6. junija 1932. 

b) od 100 1 vinskega mošta Din 75'—, 
c) od 100 1 piva Din 75-—, 
č) od M stopnje. alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 25*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 7. junija Ì932. 

II. No. 3250/1. 

Objava. 
Občina Ivanci, v srezu dolnjelendavskem, bo pobi

rala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50*—^ ' 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—, 
c) od 100 1 piva Din SO1—. ' : 

Kraljevska banska uprava Dravske banovino v Ljubljani, 
dne 6. junija 1932. 

II. No. 30.362/1. 

II. No. 13988/1. 

Objava. 
.Občina Gfonnji Logatec,, v srezu Logatec, bo pobi

j a l a .od dneva- razglasitve y -, »Službenem listu«- v letu 
.1932, naslednje občinske trošarine,.: 
;.-.,- а>.,оД 100i;l vina Din 50-—, 

b) od 10Ó l vinskega mošta Din 50*'—>.. 
e) od 100 .1 piva Din 15-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka D ifl; 6*—,; 
d) od goveda nad. l letom Din 25*—, 

• e) ođ goveda pod 1 letom Din 10—, 
f ) : o d prašičev Din 10. 

: g) od drobnice Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava' Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 7.-junija 1932. 

II. No. 8478/1. 
Objava. 

Občina' Hrastje-Mota. v srezu ljutomersko-radgon-
skértu bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem' 
listu« v letu 1982. naslednje občinske'trošarine:-

. a* od'lOft 1 vina Din 100-—, 

Objava. 
, Občina Kapca, v srezu dolnjelendavskem, bo pobi

rala od dneva razglasitve v'»Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: .'• 

a) od 100 1 vina Din-50-—, 
b) od 100 1 vinskega niošta: Din 50*—, • '• 
c) od iil stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din.5—. .-. • 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

i ' drie 6. junija 1932. ' 

II. No. 13156/1. 

Objava, 
Občina Ljutomer, v srezu ljutomerskem,'bo pobirala 

od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: ': 1 

a) od iOO L vina Din. 100*—, . • . 
jb) od 100 1 vinskega mošta .Din 100*--. •• 
c) od 100 1 piva Din 150-—, 
č) od hI stopnje a'khola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 20;—-.' 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v. Ljubljani, 

• • ., dne 7. junija; 1932. ' 

II. No. 1795/1. •-.:••• 

Objava. 
Občina.Mursïak, v srezu Ìjutom.èrskò-ràdgonskom, bo 

pobirala od dneva razglasitve v »Službenem .listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine:' 

a) od 100 t, vina Din 76'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75*—, ." • \ и_ 

•' , c) od 100 1 piva Din 100----, ' . > 
č) id hl stopnje alkohola špirita, Žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. .. •'/. .. 
Kraljevski» banska uprava- Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 7. junija 1932. 

Izdaja krHijpveUfl banaka 'iprava Dravske banovine: njen predstavnik In urednik: PòhàrRnbWt v LJubljani. 
Tiska 10 zalaga, ftakafua »Merkur«. « Ljubljani ; njen predstavnik; Otiaai MicliaJek « Ljubljani. 

-,-rf.. 
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K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

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

49. Uos. V LJUBLJANI, dne 22. junija 1932. Letnik' III . 

449. Uredba o prevedbi uslužbencev pravoslavne verske uprave 
, . iVi i avtonomno (saìnoupiavno) službo srbske pravoslavne 

cerkve. , • . 
450. Uredba b prvem in občasnem pregledovanju in žigosanju 

• rneijll, .nierilnih priprav, sodov, steklenic in posode. 
» ^ i i 11 11 i i i — — . ^ i • 11 • ' . i 

V S E B I N A 
;451. Objave banske, uprave o - pobiranju občinskih trošarin v 

t ... letu,1^32. •..:.. ,.,.'. . -, . . ;.•';;•. 
452. laprehiembe' v staležu"državnih in banovinskih uslužben

cev na področju Dravske banovine! ' ' . '" * ' 

№eđbe osrednjeJ vlade. 
449. 

Na predlog Svetega arhijerejskega sinoda od 18. (ó.) 
februarja 1932., Sin. br. 5,18/zap; 143, in na podstavi 
čl. 21. in 25. zakona o srbskipravoslavni cerkvi v zvezi; 
s čl. 272. in 274. ustave srbske pravoslavne cerkve in 
§'342. zakona o uradnikih predpisujem "' 

uredbo 
Ö prevedbi uslužbencev pravoslavne 
verske;, uprave v .avtonomno (samo
upravno) službo srbske pravoslavne 

- .-..••.• •••:. cerkva* ,-,-. 
" ''' "' : ! : ; ' : : ' ' '••" Ö i e n - ' l ' ; :s\ 

•••,•' 1 iSfsi,; eparhi jski arhijeieji (dostojanstveniki) srbske i 
pravoslavne cerkve in uslužbenci pravoslavnih. verskih 
ustanov, ki so prejemali (doslej svoje .prejemke iz sred
stev državnega, proračuna — poglavje.XXXII. (pravo-: 
'Ш&Ш :yé%ka; iiijiräva), se" prevedejo s ï. aprilom ; 1932. ' 
V'a#onfrmno' (samoupravno)! službo' srbske pravoslavne 
cerkve in prejemajo'od tega'idne svojè p/fe]èmkè iz šred-

. stevWtìske- pravoslavne''cerkve. : ; J ' ' 

Cìéai '•' : ; - ' " л ••;• : 

Osebe, !атеп]'вцвч,.у,б1,,:1. te *ui?edipe, se prevedejo v 
avtonomno (samoupravno) službo po seznamu ministrstva 
pravde s prejemki, ki jih' imajo dne 1. aprila 1932. po 
zakonci O; uradnikih, od. .31. marc^ ,1931. kv.j&aegovih poz-
• ^ ^ i ^ ^ ^ ^ V ^ / ^ - w P ^ W ^ ^ ' l » 0 uredhi o^zpre-

''•.•«*'л*Ј¥В1и4оек1вг. noVirtò:kraljevine Jugoslavije« z dne 
ВО./ШШаНШ^Ш. 78/&XXÏ/205.'W UötaW srbske prai 
yosia^ne cerkve gioì JNSlöJibeni Mat* št. ß}JS iz leta 1982; 

niemibàh'in dopolnitvah zakona o zmanjšanju prejem
kov od 20. septembra in 29. oktobra 1931. te po uredbi 
o draginjskih aoldačah državnih uslužbencev od 12. 
marca 1932. 

' Ta seznam usi užbencev overi minister pravde in je 
sestavni'delte uredbe. ' '. •' 

V seznam se : inora • vpisati : ime ih priimek usluž
benca, zvanje" in oblasivo, prir katerem služi, položajna 
skupina š stopnjo, oziroma periodičniimvpoviškom, polo
žajna doklada, draginjska doklada, raeiika po § 259. za
kona O uraäWkihih pripombe. - : - N 

•• ".<• •••; e i e n ; 3 . ' : " ; > ' • • • •'"-

Z 31. marcem1932. zaključi XÏL (pravoslavni) od
sek ministrstva pravde vse uslužbehske liste uslužben
cev, ki'še. prevedejo v avtonomno'službo cerkve,'in jih 
shrani V arhivu ministrstva. Pristojne pravoslavne cer
kvene ustanove, .pri katerih so duplikati teh' uslužberi-
skin'itètov, istótiako zaključijo .ž/Wenjehim dnem. ter 
vpisujejo nadaljnje ìz^retìembe po Odločbah pristojnih 
cerkvenih oblastev. ' 1 

Za aktivne parohijske dtfhovnike in đijakone,: kakor 
tudi 2A,:dos4ÔjàBetvenik0io*héke:;pi'àVosïàviie cerkve Velja 
lé nâp'rej-uredba 'ó' đtaginjskifa ;đbM&đ'ah duhovnikov 
vseh gustavo osvojenih^ IronïéMj' Ј)'Ж br. 88900/2é z : 

vsemi fljeaimi poznejšimi izpremenlbfmi' in àop?olqitva-
mi, dokler cerkev sama po svojem Ustroju ne predpise 
novih 'odredb 'o drägihjäkih 'do&lkMWójitì uslužbencev. 

'•t, •- , . ' • v'.'. С 1 е П . ^ Ј л ' ' л 'ž;:'/ ' • ' • - . • 

;. . ,;Ta' uredba stopi v velja v,o ̂ Шетл^о .<*> razglasi v 
»Službenih-liiJvìtìatìi:'. и ' ' ^ : '*• ^ ' ! ; г • 

У. Beogradu, due <27.- inarea 1982., br. 33.130. 
Minister prAvdë' -:'-;Ч 

..-•././• ;-,,.:. -•:,•:, J?r Ma^simoTïé s. r. 

l i t » 1. . 



ûfcftu 
lia iT,!'-»' 

jO 

83j 

l U l J 4 S 1 

450. 

Na osnovi členov 13., 15., 16., 19., 20., 21., 23., 49. 
.in 50. zakona o merah, njih rabi v javnem prometu in 
nadzorstvu nad njimi in §§3., 4. in 5. zakona o izpre-
membi tega zakona predpisujem to-le 

uredbo 
o-prvem in občasnem pregledovanju 
in žigosanju meril, merilnih priprav, 

sodov, steklenic in posode.* 
Merila in merilne priprave. 

Člen 1. 

• ..'•' Vsa merila in vse merilne priprave, ki se rabijo v 
javnem prometu, t. j . pri kupovanju ali prodajanju, trgo
vanju s kakršnimkoli blagom ali kakršnimikoli proiz
vodi, pri določanju količine opravila, dnevnih mezd ali 
zaslužka, so zavezana uradnemu pregledovanju in žigo
sanju (overavljanju). * ч ' 

Overavljanje meril in merilnih priprav zaradi kon
troliranja njih pravilnosti sestoji iz predpisanega služ
benega pregleda in uporabe žiga, s katerim se potrjuje, 
da so po zakonu in izdanih naredbah točne. 

Člen 2. 
Merila in merilne priprave, namenjene po prednjem 

členu 1. za rabo v javnem prometu, spadajo pod prvo 
in občasno pregledovanje in žigosanje. 

Člen 3. 

r o a prvo pregledovanje in žigosanje spadajo vsa 
nova in popravljena merila in merilne priprave, preden 
ве začno prodajati ali se dajo v promet. 

Za popravljeno po prednjem odstavku se smatra 
fsako merilo in vsaka merilna priprava, na .katerem 
(kateri) se izvrši popravilo (prenaredba ali izpremem-
ba), ki utegne vplivati na velikost mere ali na pravil
nost njenih podatkov. 

Za prvo pregledovanje in žigosanje mora poskrbeti 
lastnik meril ali oni, ki jih, je popravil. 

Člen 4. 

Občasno se morajo pregledovati in žigosati vsa me
rila in merilne priprave, ki so v javnem prometu. 

Na občasno pregledovanje in žigosanje se prinašajo 
merila in merilne priprave vsako drugo leto. Izjeme od 
te odredbe so naštete v členu ,7-, točkah 2. in 3., te 
uredbe. 

Bok za občasno pregledovanje teče od prvega dne 
onega koledarskega leta, ki nastopi za letom, v katerem 
se je merilo žigosalo 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 last
nik merila.. 

* >Službene ' novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
11. maja 1932., št, 10e/XLVIII/341t 

Člen 5. 

V javnem prometu ni dopuščeno rabiti in tudi ne 
imeti zaradi prodaje v zalogi netočna merila in netočne 
merilne priprave. '" 

Za netočno je smatrati vsako merilo ali merilno 
pripravo, kjer preseza odstopek v velikosti mere ali y 
točnosti njenih podatkov meje dopustnih pogreškov. 

Člen 6. 

Prvemu in občasnemu pregledovanju in žigosanju so 
zavezane: dolžinske mere, debelinske mere, priprave za 
merjenje dolžine in površine, tekočinske mere, priprave 
za merjenje tekočin, votle mere in priprave za tehtanje 
suhih tvarin, uteži, tehtnice, taksametri, plinomeri, vodo
meri in tokomeri. 

Steklena merila za tekočine, steklene posode (balo
ni) za odpremljanje tekočin ne spadajo pod obveznost 
občasnega pregledovanja in žigosanja. 

Člen 7. 

Roki, v katerih se mora opravljati in ponavljati 
občasno pregledovanje in žigosanje, znašajo: 

1. dve leti za dolžinske mere, debelinske mere, pri
prave za merjenje dolžine in površine, tekočinske mere, 
priprave za merjenje tekočin, votle mere in priprave za 
tehtanje suhih tvarin, uteži, tehtnice in taksametre; 

2. tri leta za vodomere; 
3. pet let za suhe plinomere, deset let za mokre 

plinomere in pet let za tokomere. 

Sodi. 

Člen 8. 

Pod pregledovanje in žigosanje spadajo sodi, v kate
rih se kupujejo ali prodajajo po prostornini soda vino, 
pive, špirit in druge alkoholne pijače. 

Pregledovanje in žigosanje je v tem, da se ugotovi 
njih prostornina in na njih z,uporabo predpisanih žigov 
zaznamuje. 

Sodi so tudi zavezani občasnemu pregledu in žigo
sanju, in to pivski sodi veako drugo leto, vinski eodi pa 
vsako tretje leto. 

Ta dvoletna, odnosno triletna doba se šteje od prve
ga dne onega koledarskega leta, ki nastopi za letom, v 
katerem je bil sod žigosan. 

Za pregledovanje in žigosanje sodov mora skrbeti 
njih lastnik. • . 

Člen 9. 

Za sode, ki služijo samo kot založni sodi, da se 
hranijo v njih vino, pivo in druge alkoholne pijače, ne 
velja obveznost pregledovanja in Žigosanja. 

Sodi, na katerih se izvrši popravilo, ki izpremeni 
njih prostornino preko dopustnih mej točnosti; se mora
jo iznova pregledati in žigosati. 

Steklenice in posodeV 

člen 10; 

Steklenice in posode, za točenje vina, piva in "drugiti 
alkoholnih pijač v gostilnah, pivnicah, kavarnah in dru
gih javnih lokalih; morajo biti opremljene z znakom 
prostornine in spadajo pod,, službeno pregledovanje In 
žigosanjei " •• -
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Pod pregledovanje in žigosanje spadajo tudi posode 
za točenje mleka in mlečnih izdelkov, kakor tudi zaprte 
steklenice ali druge posode, v katerih se mleko prodaja. 

• Za zaprte steklenice, v katerih se prodajajo vino, 
pivo in druge alkoholne pijače, ne velja obveznost pre
gledovanja in žigosanja. 

Člen 11. ' . 

Steklenice in posode za točenje alkoholnih pijač in 
mleka ter mlečnih izdelkov, kakor tudi zaprte steklenice 
in druge posode, v katerih se prodaja mleko, so zave
zane občasnemu pregledovanju vsako drugo leto. Take 
steklenice in posode iz stekla niso zavezane občasnemu 
pregledovanju. 

Prežigosanje. 

Člen 12. 

Prežigosanju so zavezana merila, merilne, priprave, 
steklenice in posode, ki so zaradi prodaje razstavljene v 
trgovinskih obratih, skladiščih, industrijskih in obrtnih 
podjetjih. 

Na prežigosanje se prinašajo samo óna predpisno 
žigosana merila, merilne priprave in posode, ki so za
vezane občasnemu pregledovanju in žigosanju (člen 6.). 

Prežigosanje se vrši v teku. onega leta, v katerem 
izgubi žig na dotičnem merilu svojo veljavnost. 

Končne in prehodne odredbe. 

Člen 13. 

Odredbe o obliki, sestavi in osnamenovanju meril, 
merilnih priprav, sodov, steklenic in posod, ki se smejo 
sprejemati v pregledovanj«? in žigosanje, in o mejah njih 
točnosti se predpišejo s posebnimi pravili. 

Člen 14. 

Dokler se predpisi o obliki, sestavi in oznamenova-
nju meril, merilnih priprav, sodov, steklenic in posod 
popolnoma ne izenačijo, je uporabljati še predpise: 

:, 1. reda o merah za Bosno in Hercegovino z dne 
21. avgusta 1912., razen njegoyih členov 1, do 5., 14., 15., 
22., 23., 25. do 30., 39., 45., 51., 55., 59., 65., 67. do 76., 
90 in 102. do 129.; ' 

2. reda o merah za Hrvatsko in Slavonijo z dne 
30. decembra 1908. z vsemi izpremembami in dopolni
tvami, razen njegovih òleoev 1. do 11., 21. do 23., 26. do 
28., 36. do 38., 43. do 56., 72. do 76., 78. do 80. in 82. 
do 175.; 

3. naredbe ministra za trgovino in industrijo štev. 
3521/III z dne 7. avgusta 1923., razen odredb točk 1., 
2. in 4. Člena 1., dalje členov 2. in 3.* 

Glede dopustnih in kaznivih pdstopkov (mej točno
sti) od prave velikosti mer ali od točnosti njih podatkov . 
veljajo odredbe točk 3. in 7. člena 11. naredbe ministra 
za trgo-ino in industrijo št. 6530/III z dne 18. junija 1924. 

Člen 15. . 
' . • • ' ^ • 

Vsa nežigosana merila in vse nežigosane merilne 
priprave, steklenice in posode in, sode, kar bi jih bilo 
v Javnem prometu v rabi, ko stopijo ta pravila v veljavo, 

* >Uradni list« št. 280У79 \% 1. 1923, | 

je treba dati pregledati in žigosati najkesneje do dne 
ol. decembra 1933. 

Glede pregledovanja in žigosanja nežigosanih taksa-
metrov, plinomerov, vodomerov in tokomerov .veljajo 
odredbe dotičnih pravil o pregledovanju teh meril, 

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 16. 

Ta pravila stopijp v veljavo, ko se razglase V >Služ-
benih novinahc 

Od tega dne prestanejo veljati pravila o prvem in 
občasnem pregledovanju in žigosanju meril, priprav za 
merjenje, steklenic in poscd, istatako sodov, Mzdanä pod 
št. 1099 z dne 11. oktobra 1928. (»Službene novine« štev. 
247/LXXXII z dne 28. oktobra 1928.).* 

V Beogradu, dne 5. maja 1932.; št. 2845/932. 

Namestnik ministra 
za trgovino in industrijo, 
minister za poljedelstvo 
Juraj Demetrovié s. r. 

Banove uredbe. 
451. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
II. No. 8087/1. 

Objava. 
Občina Cikečka vas, v srezu Mursk* Sobota, bo pobi

rala od dneva razglasitve v >Sltižbenejn listu« v letu 
ll932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din lOO'-s ' 
c) od 100 1 piva Din 50-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani,. 
dne 13, junija 1932. 

II. No, 12722/1. 

Objava. 
Oböina Dežno, v srezu mariborskem desni breg, 

bo pobirala od dneva razglasitve v s lužbenem listu« 
v letu 1932. občinsko trošarino: od 1001 vina Din 100'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. junija 1932.'=..•"..,., , 

II. No. 9680/1. 

Objava. 
Občina Dole, v srezu litijskem, bo pobirala od dneva 

razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

* >Uradni list*. I t 350/102 iz L 1928. 
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a) od 100 1 vina Din 150-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 150'—, 
e) od 100 1 piva Din 50-—, . 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, 

ruma in konjaka Din 12'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dine 13. junija 1932. 

likerja, 

II. No. 6749/1. 
Objava. 

Občina Kandrše, v srezu Litija, bo. pobirala od dneva 
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a), od 100 1 vina Din 100*—, . . ,. 
b) cd 100 1 vinskega mošta Din 100*—» 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 13. junija 1932. , 

II . No. 7859/1. 
Objava. 

Občina Kolovrat, v srezu, Liti ja,, bo pobirala od dneva 
razglasitve v »Službenem listu« v , letu 1932. naslednje 
občirske trošarine: / 

a) od 100 1 vtaa Din 100'—, 
h) od 100 1 vinskega mošta Din 1C0*—.' 
c) od 100 I f * Din 50-—, 

, č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din 5-—; 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 13. junija 1932. 

II. No. 13525/1. 
Objava. 

Občina Markovci, v srezu Murska Sobota, bo pobirala 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu .t°42. 
naskdnje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100—. -
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Lju'bljani, 
-' dne 7. junija 1932. 

II . No. 29746/1. 
Objava. 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 13. junija 1932. 

II. No. 30325/1. 

Občina Motvarjevci, v srezu dolnjelendavskem, bo 
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932 naslednje občinske trošarine: ,. 

a) od 100 1 vina Din 50'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din Ш—, ' ^ 
c) od hrstopnje alkohola' Špirita, 'žganja, likerja, 

ruma..iö ikönjaka-Din 5'rHîy- ^у .-./•: • ! • • • " ' 
Kraljevska banska' apra!v«#Dravskc banovine v Ljubljani, 

dne 6. junija 1932. 

II. No. 7441/1. .'••}'t>t.\'•' *• 

•.. -, ..... л , .„Objava.. .,. _ ,,.•.,; .,:) 
. Občina Mnljavô, v srezu Litija, bo pobirala od dneva 

razglasitve * »Sebenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine; .. . " , , 

Objava. 
Občina Odranci v dolnjelendavskem ' srezu bo po

birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. sledeče občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 150-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 150—, .. 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 15-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 15': junija 1932, / 

IL No. 104/2. 
Objava. 

Občina Oselica, v srezu Kranj, bo pobirala od dneva 
razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 175-—, > , ' 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 175'—, ' • ••/••• ^ • • 
c) cd 100 1 piva Din 50'—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10'—. 
d) od goveda nad 1 letom Din 25*—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 15^—, 
f) od prašičev Din 15"—, 
g) od drobnice Din 5'—, ; . •• 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst DM 25'—.' 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine 
dne 13. junija 1932. 

Ljubljani, 

II. No. 8297/1. 
Objava. 

Občina PertoSa, v srezu Murska Sobota, bo pobirala' 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« < v= letu 1982: ' 
naslednje občinske trošarine: '• 

a) od 100 1 vina Din 50-—, ""-'''.•; 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 501—. • 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani* 
dne 13. junija 1932. ' " 

II. No. .13.292/1. 
Objava. 

Občina Planina pri Rakeka; V srezu logaškem, bo 
,pob)rala: od dneva razglasitve v »Služb enetì ' listu« •*• 
letu 1932. naslednje'občinske trošarine: ; 

..•••a) od 100 t vina Din 70—, : ! ' ; ' -У' ' i y 

b) od 100 l vinskega mošta Din 70—, 
c) od 100 1 piva Din. 30-T-, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja* 

,ruma in konjaka Din 8*—.' , Ц ^ ' . ., ,-:,,. 
Кс&Цетвка banska upraya Dravske bano.vjne^v Li^bljaçf,., 

' • " . ' ' dne 6. junija Ì932. """"- ;-
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II. No. 31439/1. 
Objava. 

Občina Poljane, v srezu Novo mesto, bo pobirala 
od'dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 livina Din 100—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od 100 1 piva Dim 50-—, - ^ 
č) od M stopnje alkohola špirita, žganja, likerja 

ruma in konjaka Din 20-—, 
d) od goveda nad 1: letom Din ìfi'r—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 6-—, 
î) od. prašičev Din 6-—, , , 

" g) od drobnice Din 3'—. /. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani. 

dne 13. junija 1932. 

II. No. 4704/2. 
Objava. 

Občina PolšnJk, • v, srezu Litija, bo pobirala od dneva 
razglasitve v »Službenem listo« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100:—, . 
b) od 100 1 -vinskega mošta Din lOO*—,.. 
c) od 100 1 piva Din 60'—, .; 

.-; č) od M stopnje alkohola; špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din 10'—, 

d) od goveda nad 1 letom Din 25'—, 
' ©)' od goveda'pod 1 letom Din 15'—, 

Î) od prašičev Din 25 i—, 
g) od drobnice Din 10-—, 
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh. vrst Din 7б•—. 

[raljevska banska uprava Dravske' banovine v Ljubljani, 
dne 13. junija 1932. 

II. No. 1251/1. 
Objava. 

Občina Rače, v srezu Maribor desni breg, bo pobi
rala od dneva razglasitve v »Službenem, listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: ., .( . 

a) od 100 1 vina Din 1Ó0*—, '• •'' , 
b) od 100 1 vinskega. mošta Din 50'—, , 
c) od 100 1 piva Din 4Ò-—, 
č). od M stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 9*—, • ' - . . 
d) od,goveda nad 1 letom Din 16"—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10'—, 

• fj od-'-prašičev Dim i o — . 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne. 13. junija 1932. 

II. No. 107/1. ' , . , , v , r : - = 
Objava. 

,, Občina Rovte, y srezu Logatec, bo. pobirala od dneva 
razglasitve v »Službenem listu« ,v ledu\ 1932, naslednje 
občinske trošarine: '.,.," 

a) od 1(K) 1 vina Din 125-—, ' ' • ; 
b) od 100 1. vinskega mošta Din Ì25'—, . . ' ' ' . ' 

••л c)'od iÖÖ'1 pivi Diii 50'—', • .;; 
č) od hI stopnje alkohola špirita, Žganja, likerja, 

rumar i& ксшака Din. 1 0 ' — , . ; • • . . - ' .., 
. • /::tr,,;:., ::.J, 

841, 

d) od goveda nad 1 letom Dim 50"—, ; 
e) od goveda pod 1 letom Din 30*—, ,...,-
i) od prašičev Din 30'—, 
g), od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 50*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. junija 1932.. ,, 

II. No. 31211/1. 
Objava. 

Občina Rudnik, v srezu Ljubljana, bo pobirala od 
dneva razglasitve. v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Dim 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100'—, : '•••• ,; 
c) od 100 1 piva Din 50'—;, , ; ' , ,-
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma "in konjaka Din 7'—,..-
d) od goveda nad 1 letom Din 20"—, 
e) od goveda pod 1 letom Din.-10v-,,-,; 

f) od prašičev Dim 5p—, , V 
g) od drobnice Din 5-—. ' 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. junija 1932. 

II. No. 557/1. 
Objava. 

Občina Skoke, v srezu Maribor desni feTeg, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 1O0-—,-
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100'—, t - <•. 
c) od 100.1 piva Din 50-—, . .;...,; ". 

: č), od _hl stopnje .alkohola, špirita, žganja, likerja,, 
ruma in'konjaka Din 5;—, ';: '"•' !

( ' / "'•:•'[ r''' "''"'' '"' '"•<•?•'> 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 25-—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 20"—, 
f) od goveda pod 1 letom Din 5*—, •;•'••'" • 
g) od prašičev Din 10'-*-". 

Kraljevska banska uprava Dravske banpvise т Ljubljani, 
dné Ï1 ; junija-1932.. " 

II. No.-29343/1. 

Objava. 
Občina Slovenjgradec bo pobirala od dne'va razgla

sitve v »Službenem listu« v letu 1032. naslednje občinske 
trošarine: -, ;-.'..•>; . ' ;,,, ., 

a) od 100 1 vina Din 100-—, .,.,-•; / '.'.: ,, ,.ч 
b) od 100 1, vinskega, mošta Din lOOv, 

' c) od 100 1 piva Din'30'—, ' / ' ; 
č) od M stopnje' alkonola špirita!, žganja, .likerjaj 

ruma in konjaka Din 8-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 20'—* ,« ,. ' ,;? 
e) od goveda pod 1 letam^fiö, 10-—f 

f) od prašičev Dim ÌXh—,.-•'' 
g) od drobnice Dim iO-^. ; : \ , ,,•;..:,:'..-•: 

Kraljevska banslca uprava ЂШ'{№ Уџoptine v, L јиђјјац!, 
; dne 8. jünija 1982:' - • ' ' ' ' 

II. No. 6342/1. .. .•-• :.-.:'l- • ; .\, -';; ,',/ 

. Objava."'« •••v ;•<'•• 
Občina Stara Loka, v "Wezu'KraiLf/oó pobirala 'od 

dneva razglasitve v »Službenem listu«' V léfa Ï932, na- f 

slednje občinske.trošarine:".. '•' '-r••: '•••fl^vo. i:y- ; ;\., ,,; 
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a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—, 
e) od 100 1 piva Din 50'—, 
Č) od hI stopnje alkohola spirita, zganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 13. junija 1932. 

II. No. 31.138/1. 
Objava. 

Občina Stoperce, v srezu šmarskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932, na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25*— 
e) od 100 1 piva Din 100-—, 
8) od hI stopnje alkohola spirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 16"—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 7. junija 1932. 

II. No. 167/1. 
Objava. 

Občina Stopuo, v srezu mariborskem desni breg, bo 
pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100"—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—, 
c) od hI stopinje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 13. junija 1932, 

II. No. 3046/1. 
Objava. 

Obalna Sv. Marjeta na Dr. polju, v srezu maribor
skem desni, breg, bo pobirala od dneva razglasitve, v 
»Službenem listu« v letu 1932. naeledjnje občinske tro
šarine: 

a) od 100 1 vina Din 75'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25'—, 
c) od 100 1 piva Din 30-—, 
Č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 13. junija 1932« 

IL No 2569A« 
Objava. 

Občina Sv. Marjeta niže Btaja, v srezu ptujskem, bo 
pobirala od dneva raagJaeitve v »Službenem listu« y. le* 
tu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta DSn 2 6 ^ 
c) od 100 1 piva Din 26'-y 
Č)' od* M stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6*—. 
Kraljevska, banska uprava/Dravske banovine v Ljubljani; 

dne l&ianäa issa

li. No. 8522/2. 
Objava. 

Občina Sv. Gregor, v srezu Kočevje, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 110-—, 
b) od hi stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 7-—, 
c) od goveda nad 1 letom Din 25'—, 
č) od goveda pod 1 letom Din 15-—, 
d) od prašičev Din 15*-\i) \i\i piaai\;i7v u Uli a u — . 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine 
dne 13. junija 1932. 

v Ljubljani, 

II. No. 1670/1. 
Objava. 

Občina Sv. Martin pri Vurbergu, v srezu maribor
skem levi breg, bo pobirala od dneva razglasitve v 
>Službenem listu« v letu 1932. naslednje občinske tro
šarine: 

a) od 100 1 vina Din 75*—, . 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25*—, 
c). od 100 1 piva Din 20-—, : 

Č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din 5'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 11. junija 1932. 

II. No. 20120/1. 
Objava. 

Občina Št. Vid, v srezu Ljubljana, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 150-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Dim 150*—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8'—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 50"—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 20*—, 
f) od prašičev Din 20-—, 
g) od drobnice Din 20*—, ' -
h) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. junija 1932. 

II. No. 653/2. 
Objava, 

Občina Trnje, v srezu dolnjelendavskem, bo po
birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 80*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine,v Ljubljani, 

dne 7. junija 1932, 
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II. No. «0.068/1. 
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Objava. 
Občina Tornisce, v srezu dolnjélendavskem, bo po

birala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 Tvina Din 60*—, 
b) od 100 lvinskega molta Din 60-—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
6) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6-—, 
d) od goveda nad 1 letom Din 10-—, 
e) od goveda pod 1 letom Din 5-—, 
f) od prašičev Din 5*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 7. junija 1932. 

II. No 134/1. 

Objava. 
Občina Veržej, v srezu ljutom, radgonskem, bo 

pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 10O—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25-—, 
c) od 100 1 piva Din 75'—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske bauovino v Ljubljani, 
dne 8. junija 1932. 

II. No. 14384/1. 

II. No. 29818/1. 

Objava. 

Objava. 
Občina Velenje, v »rezu slovenjgraškem, bo pobirala 

od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—, 
..c) od 100 1 piva Din 80-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
-J.. : •. ; • • dne 12. junija 1932. . . 

Občina Višnja gora, v sreau Litija, bo pobirala od 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošairine: 

a) od 100 1 vina Din 90-—, 
b) od 100 1 piva Din 50'—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma m konjaka Din 6-—. • . 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 13. junija, 1932. 

II. No. 2560/1, 

II. No. 31360/1. 
Objava. 

Občina Velika Loka, v srezu Novo mesto', bö pobirala ' 
od dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932 
naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 76.-—, 
b) od 100 1. vinskega mošta Din 50*—,. 
c) od 100 I piva Din 100'—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

turna in konjaka Din 6'—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani 
dne 13. junija 1932. 

Objava. 
Občina Vratji vrh, v srezu ljutomersko-radgonskem, 

irf P ?nio ä a °? d n e v a r a z g l a s « v e v »Srnžbenem listu« v 
:Ietu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 80-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10-—. 

Kraljevska banska uprava Dravsk* banovine v Ljubljani, 
dne 8. junija 1932. 

II. No. 106/1. 

Objava. 

II. No. 12.436/1. 
Objava. 

Občina Verace, v srezu šmarskem, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 60—-, 
b). od 100 1 vinskega mošta Din eO'—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita* žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani, 
dne. 6. junija 1932, 

Občina Zg. Polskava, v srezu mariborskem desni 
breg, bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem 
teta« v letu 1932. naslednje občinske trožaone: 

r a) od 100 1 vina Din 76'—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 76«— 
c) od 100 1 piva Din 3©^-, 
č) od hi stopnje alkohola spiata, Sgaoja, likerla. 

ruma in konjaka Din 5-_. ... ..Г^!.. ^ ^ 4 * ' шом-ja, 
4) od 100 1 sadnega mošta Din 5-—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 20*—, 
f) od goveda pod i letom Din 10'—, 

g) od prašičev Dim 10'—, 
h) od drobnice Din 5-—, 

. .0 od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 30-—, 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v iJublianV 

dee Ш. mm Ш» 



844 49. kos. 

452. 

Izpremembe 
v staležu državnih in banovinskih 
uslužbencev na področju Dravske 

banovine. 
A. Državni uslužbenci. 

Z odlokom kraljevske banske' uprave Dravske ba
novine z dne 9. junija 1932., I. No. 4558/1, je premeščen 
po potrebi službe G o r i u p J a k o b , arhivski urad
nik X. skupine pri sreskem načelstvu v Novem mestu, 
k sreskemu načelstvu v Črnomlju.. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 30. maja 1932., I. No. 3762/3, je 
bila postavljena K o s J u l i j a , , uradniška pripravnica 
na državnem osrednjem zavodu za ženski domači obrt v 
Ljubljani, dodeljena gospodinjski šoli na Jesenicah, za 
obrtno učiteljico X. položajne skupine na dosedanjem 
službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske banor 
vine v Ljubljani z dne 30. maja 1932., I. No. 3344/3, je 
bila postavljena K o s e m - P i v k M a r i j a , strokovna 
Učiteljica X. položajne skupine pri državnem osrednjem 
zavodu za ženski domači obrt v Ljubljani, dodeljena na 
čipkarsko šolo v Železnikih, za obrtno učiteljico IX. po
ložajne skupine na dosedanjem službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 30'. maja 1932., I. No. 2256/5, je 
bü-postavljen Og o r e l e e B o g o m i r , uradniški pri
pravnik na državni pletarski šoli v Ptuju, za obrtnega 
učitelja X. položajne skupine na dosedanjem službenem 
mestu. 

Z odlokom kraljevske banske up'rave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 11. junija 1932., I. No. 4580/1, je 
postavljen L a m p i č K a r o l za policijskega stražnika-
pripravnika v III. skupini zvaničnikov pri upravi policije 
v Ljubljani. ~i 

Z odlokom kraljevske*-banške uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 11. junija 1932., I. No. 1992/2, je 
postavljen: Š k a i l j J o ž e za policijskega stražnika-pri-
pravnika v 1IL« skupini zvaničnikov pri upravi policije 
v Ljubljani ki-; - '..••!••' 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani.z dne 11. junija 1932., I. No; 4582/1, je 
postavljen Z a p l o t n i k M a r t i û za,policijskega straž-
nika-ptiigr^vnikà v III. skupini zvajoJžndkov pri upravi 
policije v Ljobljani. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani a dne l i : junija 1932., I. No* 1993/2, je 
poetavljen Z u ž, e k A l o j z i ] zâ policijskega stražnika-
pripravnika v III. skupini žvani&ukov pri upravi poli
cije v Ljubljani. 

B. Banovinski uslužbenci. 
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano

vine v Ljubljani z dne 8. junija 1932., I. No. 4037/3, je 
bil postavljen F o r : j a n • M a r t i n za banovinskega 
uradniškega pripravnika z mesečno plačo Din 995-— pri 
sreskem cestnem odboru v Dolnji Lendavi, kjer bo vršil 
posle tajnika sreskega cestnega odbora. - , 

Z odlokom,kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 1. junija 1932., I. No. 299/2, je 
bil postavljen H e r z o g Al o j z i j , za banovinskega 
cestnega nadzornika-uradniškega pripravnika z mesečno 
plačo Din 955-— pri sreskem cestnem odboru v Krškem. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 30. maja 1932.,'L,No. 4083/2, je 
postavljen J e n k o R u d o l f , cestni nadzornik-uradni-
ški pripravnik pri tehničnem razdelku sreskega načel-
stva v Novem mestu, za cestnega nadzornika X. položaj
ne skupine s pripadajočimi prejemki na dosedanjem služ
benem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 11. junija 1932.; I. No. 4070/2, je postavljen 
P e t r o v č i č B r a n i m i r , diplomiran pravnik, za 
banovinskega uradniškega pripravnika z mesečno plačo 
Din 1275-— pri sreskem. načelstvu v Krškem. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z1 dne 11. junija 1932., I. No. 4328/7, je 
bil premeščen d r . S i l a n S t a n k o , banovinski zdrav
nik združene zdravstvene občine Velka, .v združeno 
zdravstveno občino Vitanje s sedežem v Vitanju. 

* 
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano

vine v Ljubljani z"dne-10.- maja»=î98^.,;;I."No:r-97(8l/1,' }e 
postavljena H u s J e l k a , dnevničarka-zvaničnica iste • 
banske uprave, za zvaničnico v III. položajni skupini na 
dosedanjem službenem mestu. 

Z odilokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 10. maja 1932., I. No. 3782/1, je postavljena 
K o s N e ž i k a , dnevničarka-zvaničnica pri sreskem 
načelstvu v Dolnji Lendavi, za zvaničnico v II. položajni 
skupini na dosedanjem službenem mestu. . .',,... 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 10. maja 1932., I. No. 3784/1, je 
postavljena R e m i c Ma r u š k a , dnevničarka-zvanič
nica iste banske uprave, za zvaničnico v III/ položajni 
skupini na dosedanjem službenem mestu; 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 9. junija 1932., I. No. 4174/1, je'premeščena 
na lastno prošnjo U n t . e r l u g a u er, J a d vi-ga,;fjjva-
ničnica 2. skupine pri; sreskem načelstvu v Črnomlju, k 
sreskemu načelstvu v Novem mestu, 

. » 
Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano

vine v Ljubljani z dne 11. junija 1932., I; No. 2612/2, je 
bil postavljen A e e e 11 o ; B ,o r i;s za banovinskega slu-
žitelja II. položajne slrapine pri banovinski kmetijski 
poskusni in kontrolni.postaji,y Mariboru, kjer, bo, vršil 
posle laboranta. ' ... , ' A ' . . ' , : • . . , . , ,.,,,-;, 

Z odlokom kraljevske banske uprave,'D räyslce bano
vine v Ljubljani z dne 10. maja"ï932., Ï. Nò. З Ш Д , je 
postavljen K J o p Č i č M a t ' s , duevničar^služiitelj iste 
banske uprave, za služiblja v И: položajni skupfui ùa do
sedanjem službenem!' mestu.:'"•• '••'" ••'•'"' ' "• ' 

Izdaja krfđjevelar batfcka nprava Dravske Бапот*пв*,пЈеп predetavniS in. u r e d n i k : Pohar Robert v<voElubÌ]ànfc: 
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BENI LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

so; ftoe. V LJUBLJANI, dne 25; junija 1032, Letnik III. 

' Ц " ' : - 1 " : .V SB B I N A : 
Г.4В8Ј Pravilnik 0 postranskih' pregemildh uslužbencev držaivnih 

^рмтШЉ.napita!?^.. 
454. Pravilniak o terenskem, delu, uslužbencev 'šumarske stroke. 
455. СаарДв K tâir.'"stév.' Ì76. «ivoiahe carinske .tarife., 

456. Odločbe ob£e s-eje drcaivnega sveta. 
457. Razveljavitev odredb o upravi •banovanakiih pbdjetìj. ' 
458. Objave bAnske uprave o pobiranju občinskih trošarin T 

letu 1932. 

Uitejibe osreéoj^ vlade* 

Na '^ejdtóg" ministra za promet in po zaslišanju mi-
.^-*гШЈ№. tifl^teft jgyffljinistrs-ki svet na.osnpvi§32. zakon-i 

i o U'kihitvi^i^prömem'iM^iäf-'aopoiÄ 
j spy, ki se nanašajo na vrhovno,- državno upravo, ž dne 3. 
i detembra 1931. v svoji seji z 'đne 8. aprila 1932. odobrii' 
i t a - I e ,,. ,.,.• ,.,.... ... ., 

pravilnik 
! 6 postranskih prejemkih uslužbencevi 

'državnihaproiftetnih naprav.* 
, . ' , . ' • ' , . . - . = • ' • • • . • » • 

- -• ) > • • : » • • • • - ' • ' • • . ' " ' " ' ; . ' • • • ' • ' , • ' • ' • ' ' 

I. Potni in selitveni stroški. 

<•..-'' r v ; H - ;,,'-•• •'.•••-'.•.1В1Ш.-1-.--, • V 

SluJfbeno potovanje po tem pravilniku. je ono poto
vanje po službenem daržavnem poslu, ki ga izvabi državni! 

"' ивШђепес zaradi : opravljanja službenih poslov po naiogui 
'^ptié'liojne'gâ stair'esitò zunaj;'fera'ja svojega stónegà Sluz-, 

bovanja, to je: če potuje nad 2 ltitóméfra daleč bet svoje
ga1 stalnega, službenega; kraja. . ••' 

Za službeni* kraj', Se. smatra gradbeni okoliš kraja, 
kjer Je uslužbenec1 •postavljen, ali odrejen uà délo. i 

• i V krajih/ kjer jé mestniiožji1 in au^'meetni^širši grad
beni okolišaše smatra za -službeni klrn^'ђато'mestoi4)žji! 
gradbeni pfcölii. . •"•.•/ 

Če nastane spor o mejah gradbenega okoliša, odloči 
ministrstvo za. gradbe. ' ' 

0 Za ^užbeikf potovanje se srnatra tudi-potovanje, dalj-^ 
še od 2 kilometrov, zgladi preselitve v nov službeni kraj, 

!Če se,;zig^i.:pFemes.titev!,po službeni potrebi. , • .;-, ' 
T. "— / . As ' r . • 

' s * ' - s lužbene ' ribvirfe kraljevine •Jügoslavije< z dne 
10. mâja 1932., št. 105/XLVII/338. 

Člen 2. 
Če n e dobi uslužbenec od nadrejenega starešine* pia-; 

menéga naloga, ki' g a j e treba priložiti računu, n é sme 
;.odi^.na..-s^i^b1too..póifco4ànje,.^ra?aa Če je m to upravičen 
ali pa, zavezan4s posebnimi stalnimi predpisi* na katere 
se mora sklicevati v računu. 

Nalog za potovanje sme izdati samo starešina eluž-
,hene ; .edinitó(,^ dokdaj najdlje 
-sme 1гајда..^^аиј]е..ji-. :; ';;','• V. .. '•-•• 

Službeno potovanje kakor tudi bivanje po 'službenem 
državnem, poslu, daljše; od dveh mesecev, ; se ne prizna in 
ne plača nikomur,'Če se ne opraviči z naknadno odobrit-

' vijo ministrstva za promet ali generalne direkcijo že
leznic. 

• Л , Člen.,3. ..... . ,; • 

Vsak uslužbenec'mora "uporabiti za službeno potova* 
nje najkrajšo pot ali najkrajšo in najcenejšo zVežo. ' '•'• 

... . • .'.-.., ." •СЛеџ. ]&.].'•' .". '... 

Vsak oddelek in vsaka samostalna elnSbena ediniea 
mora voditi dnevnik 6 službenih potovanjih vsefo usluž
bencev v'vsem svojemt okolišu. "Nä vsakem računu o poj-' 
n i n i j é trebai pi*eder('se odpošlje v odobritev in izplačilo, 
označiti redno številko in strain té knjige, v kateri je 
račun vpisan. • • . • • . • • , < • ' 

Ta knjigase inora vodljiv kronološkem redili i a vöä-
ko proračunsko leto, posebej m v njej inorajo-' biti ti-le 
razpredelki: 
.', .' i . 'Rednä številka. , : " 

2. line in prümek uslužbenca» ki. potuje. ' 
3. Njegovo zvanje^' . " ' . ' ' '"••' 
4. Lëtna pla^à ali letni zaslužek. , " 

" " Б. Vložha'številka odobrUà. tn :naloga za potovanje. 
^6. Dan. mesec:;ih leto;odhoda n& potólranjé. 

; 7. Dan, mesec m leto povratka s potovanja. 
.. 8. Število dni,, prebitih na.potovanju. 

' 9 . Popis potovanja.' ' " ' •< 
-• 10. Vložna âtévilkâ' predloženega računa i a potovanje. 
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Clen 5. 

11. Dan, mesec in leto, ko je bil račun aa potovanje 
predložen. 

12. Znesek računa za izplačilo. 
13„ Kdaj,se, je dala akontacija potnine. 
14i Koliko dinarjev znaša akontacija potnine. 
15. Pripombe. ••>;., 
Ta knjiga služI za kontroliranje službenih potovanj 

kakor tudi za izpričevanje kreditov, zahtevanih za to. 
•/•£•••;• , - " y 

•i - - ' 
JKZz. službena potovanja, po členu 1. tega pravilnika 

imajo uslužbenci državnih prometnih naprav pravico do 
nastopnihpovračil: 
;'* '"à)*do dneH-ntee;- ' * 

b) do brezplačne vožnje in brezplačnega prevoza prt
ljage, odnosno do povračila voznih in prevoznih stroškov; 
\ | | c)i;jdo, povračila malih osebnih stroškov iz. členov 9. 

.do. 11. tega pravilnika; 
č) do povračila vseh denarnih izdatkov, ki jih uči-

nijo po službeni potrebi na račun državne uprave (poštne' 
takse, dcpe.äa itd,)'. 

Dnevnica za potovanje. 

Clen 6. 

f)nevnjca za potovanje v državi je dvoja, in sicer:. 
L a) popolna dnevnica, ki se računi za prvih 15 dni po-: 

tovanj'a'ód ure, ko uslužbenec odpotuje; 
b) skrčena dnevnica, ki se računi za naslednje dnii 

potovanja, iti' sic«r ' = skrčena za 25%, za naslednjih 15. 
dni, preko tesa te«a pa za 50%. 

Ce ! se odpošlje uslužbenec na nadomeščanje ali na 
posebne poste, mu gre za Čas. daljši od dveh mesecev, 
dnevnica, skrčena za 60 % popolne dnevnice. 

Vse te dnevnice se obračunavajo in izplačujejo po 
tarifi, določeni v členih 40. in 41. tega pravilnika. ; 

Clen 7. 

Za službeno potovanje v inozemstvo in iz inozemstva' 
določi višino dnevnice in stroškovno povprečnino za vsak! 

primer posebej, preden uslužbenec"odpotuje, minister za 
finance na/predlog ministra za promet. 

Dnevnica in stroškovna povprečnina se odrejate za; 
potovanje v države ali iz držav z zdravo valuto v valutu 
dotične države, za potovanje v države ali iz držav s. slabo' 
valuto pa v dinarjih po borznem tečaju na dan, ko зе izda 
odločba ó dnevnici. 

; .Dnevnica in stroškovna povprečnina pripadala od 
od 5aea, odnosno do časa, ko se prestopi meja. Za vsakih 
celih 24 ur pripada popolna dnevnica. Za ostanek, manjši 
od 24 ur, se delita dnevnica in stroškovna povprečnina 
po številu ur, ki jih prebije-uslužbenec na modemskem 
teritoriju. Pričeta ura se računi za celo. 

Za čas, ki se prebije na ozemlju kraljevine, pripada 
dnevnica po razpredelnici člena 40., in sicer po številu ur.! 
Za čas odhoda in.povratka se računi pol ure pred odho
dom, odnosno pol are po prihodu vlaka ali ladje. 

Poleg dnevnice in stroškovne povprečnine pripada 
samo še povračilo stroškov, ki jih je uslužbenec dejanski 
ìmèrza osebni prèvorç po železnici ali,ladji. 

V računu se mora označiti valuta, y kateri ed •"e vr
šili izdatki! Tuje valute se morajo izplačevati * dinarjih; 
po srednjem borznem >ečaju ob času, ki ga. prebije usluž
benec v inozemstvu. Ce j e vzel uslužbenec akontacijo, ve-
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čjo od vsote, ki se mu prizna v računu, mora vrniti pre
sežek v isti valuti, v kateri se inu jé izplačala akoiitèóija, 
ali pa v dinarjih po borznem tečaju na dan, ko se4 iz-
olača fačun., Preseže-k^e mora, izračuniti tako,'da se pre
vedejo vse .po računu pfiznane': vsote a a vrednost one va
lute, v kateri je prejel uslužbenec akontacijo, po s i 
njem borznem tečaju ob času, ko se je potovanje iavršilo. 
Če se potovanje ni-^jp-ravilo ali če se račun ni položil in 
je terjatev z a s t a r a j -ee mom' vrniti dobljena akontacija 
v isti vanjitiĵ v kateri, je bila : izplačana, ali 'pa v dinarjih 
pÒ^borzròm;|bcajujia dan, kose i|da ojiločiba o p$?rač/ilu. 
-''••*• Pri odtìbuu inBpovtatku pripadata ha Remiju kralje
vine povračilo za prenos, vnos in iznos ročne prtljage in 
kilometrina po oflrjedb^h in ob-pògojih с1фн>* 9., IO; in?11. 

Za službenopotovanje pö tein členu še ne smejo odo
brili večje dnevnice od naslednjih: 

• y •/ Vrsta uslužbencev 

Uradnikom vpoloŽairii skupini L, IL, 1. stop,-

Uradnikom v položajni skupini III.. 1. stop
nje,, in^Hf. 2,.stopnje,, ;.-,..,.f.\ . >-.>^, 

Uradnikom v položaini skupini IV.. 1. stop-

Uradnikom v položaini skupini V. in VI. . . 

Uradnikom v položaini skupini VII.; in VIII. 

Uradnikom v položajni skupini IX. in uradni
škim pripravnikom 9 fakultetno izobrazbo . 

Uradnikom: v položaini skupini X. in uradni
škim pripravnikom s popolno sredn'o Solo 

Uradniškim pripravnikom z nepopolno sred-
njo Šolo in zvaničnjlfcmj.;. , , ...,, . . . . 

' : • ! • : i < ! ; ; . ; • . ; - , . ' • , . , : • r. - . •• • 

Zo po-
lovan|a 

do 
30 dni 

ii аш— д 
•Ларо-
(oranja, 
daljša 
. od 
10 dni 

šv.ic. frankov 

60 

.. *° 
35 

80 

26 

22 

20,. 

18 

16 
J - . . - ' .* 

40* 

36 

30 

26 

20 

18 

„17 _ 

16 

13 

V prednjï• razpredelnici'.'• ustanovljene, 'maksimalne 
dnevnice v švicarskih frankih služijo kot osnova za dolo
čanje velikosti dnevnice. ..': , . , ;,. • 

Za upokojene državne uslužbence, pogodbene uradni
ke, dnevnica rje in honorarne uslužbence odredi dnevnice 
minister za finance na predlog ministra za promet za 
vsak primer posebej, pred nastopom potovanja. 

Potovanje zunaj,-države y obmejna mesta, na razda
ljo do 10 kilometrov od državne meje se smatra ш pla
čuje kot .potovanje v državi. 

Popolna dnevnica za potovanja. v inozemetvo se iz
plačuje za ves čas potovanja samo,, če. uslužbenec svoje 
bivališče preminja; drugače pa, če biva v enem kraju, se 
mu izplačuje popolna dnevnica samo zai prvih 16 dni bi
vanja, za ves ostali čas pa se mu izplačuje samo 50i% 
popohiejLnevnice. .; . 

' ' člen 8. ,'•' ' 

Čas za dnevnico sé računi od ure, ko usluïbenec od
potuje, do ure, ko se vrne s potovanja. 

Za vsakih celih* 24 ur potovanja aH bivanja aunaj 
kraja q1i kroga rednega službovanja, se габшЦ popolna 
dnevnica. 
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Ce'јб ostanek -večji od 12 ur, toda manjši od 24 ur, 
pripada popolna dnevnica, za ostanek 12 ur aid manj pa 
polovična dnevnica. 

Ce se ne postavi v račun ura odhoda ali povratka, 
se zmanjša dnevnica za pol dne. 

Pri potovanju po železnici in z ladjo se smatra za 
uro odhoda na potovanje in povratka pol ure pred odho
dom, odnosno pol ure po dejanskem dohodu vlaka ali 
ladje. ' 

Člen 9. 

Ob potovanju po železnici in z ladjo ali z državnimi 
in samoupravnimi prevoznimi sredstvi, ki imajo stalno 
postajo, pripada za prenos prtljage do postaje in obratno, 
nadalje tudi na stičnih postajah po 10 Din podnevi in po 
16 Din ponoči, in to, če traja potovanje več kot 48 ur in 
ceni postaja v neposredni bližini. Teh 48 ur se računi po 
odredbi četrtega odstavka člena 7. 

Dan po tem predpisu se računi od 6. do 19. ure, noč 
pa od 19. do 6. ure. 

Uslužbenci pod 8 in 9 razpredelnice člena 40. nima
jo pravice do prenosa prtljage po tem členu. 

Člen 10. 

Ce ni končna točka službenega potovanja nad 2 kilo-
"metra daleč od službenega kraja, pripada uslužbencu po
vračilo za prevoz z vozom po določeni tarifi, kjer pa te ni, 
po 20 Din podnevi.in po 30 Din ponoči. 

To povračilo pripada uslužbencu Famo, če ni mogel 
uporabiti cenejših prevoznih sredstev, če leži končna 
točka službenega potovanja zunaj njegovega službenega 
kroga in če v dotičnih krajih ni vozovnega prometa. 

Če je oddaljena železniška Alipamiška postaja več 
kot 2 kilometra, gre uslužbencu kilometrina. 

Člen 11. 

1. Ob službenem potovanju po železnici ali e parni-
kom pripada за vnos in iznos ročne prtljage po 5 dinarjev. 

2. To povračilo se izplača samo, če traja službeno bi
vanje več kot 48 ur. 

3. Uslužbencem državnih prometnih naprav, ki upo
rabljajo ob službenem potovanju državne in privatne 
ladje, pripadajo povračila iz členov 9. in 11. za prvo 
vkrcanje in poslednje izkrcanje zaradi prenočišča na 
suhem in povratka na ladjo.* 

Uslužbenci, našteti pod 8 in 9 razpredelnice člena 
40. nimajo pravice do povračila iz člena 11. 

Člen 12. 

Za službeno potovanje v državi po državnih železni
cah dobivajo uslužbenci brezplačen prevoz prtljage in 
brezplačno vozovnico državnih železnic v onem razredu, 
ki jim pripada po predpisih o brezplačnih vozovnicah in 
olajšavah za vožnjo m prevoz stvari osebja državnih že
leznic. 

Uslužbencu, ki ima pravico do uporabe I. razreda, 
pripada povračilo ла spalni voz na železnici, odnosno za 
spalno kabino na ladji, če ob rednih prometnih zvezah 
ne more dospeti do končne točke službenega potovanja 
v najmanj 8 urah nočnega potovanja. Noč po tem pred-

* Primerjaj 61. 19. uredbe »Služb, list« št. 229/48 iz 
.1. 1920./193O. in 51.12. uredbe »Služb, list« št. 46/4 iz 1.1932. 
— Op. ur. 

pieu se računi od 19. do 6. ure. Izdatek se mora dokazati 
s potrdilom pristojne prometne blagajne. 

Za službeno potovanje z državnimi parniki v državi 
jim pripadata brezplačen prevoz prtljage in brezplačna 
vozovnica, odnosno povračilo za plačani prevoz, če ne bi 
bilo brezplačne vozovnice, in sicer: I. razred vsem, ki 
imajo na državnih železnicah pravico vožnje v I. in II. 
razredu, v°e«i ostalim pa II. razred. 

Člen 13. 
ч 

Za službeno potovanje zunaj države se nabavljajo 
uslužbencem od inozemskih železnic in pa miškin družb 
po možnosti brezplačne vozovnice. 

Člen 14. 

• Ce mora uslužbenec na službenem potovanju v dr
žavi izjemoma plačati prevoz prtljage in vožnjo po želez-, 
niči ali s'parnikom, ima pravico do povračila za vozov
nico onega razreda, ki mu pristoji pe tem pravilniku, ka-

. kor tudi do povračila za plačani,prevoz prtljage po potr
dilih, ki jih priloži računu. 

Člen 15. ' 

Za službeno potovanje na razdalji, večji od 2 kilome
trov, na kateri pa se ne more uporabiti ne železnica ne 
parnik, pristoji uslužbencu kot povračilo vseh stroškov 
za vožnjo na tem prostoru kilometrina po tarifi v členu 
40. tega pravilnika. 

Ce moreta dva aü more več uslužbencev uporabiti 
skupno prevozno sredstvo, jima ali jim pripada za 1 Din 
manjša kilometrina od one, predpisane v členu 40. tega 
pravilnika. 

-Razdalja dveh kilometrov se računi po členu 1 tega 
pravilnika. 

Ob službi vzdolž proge v prometu ne pristoji usluž
bencu to povraöHo. 

Potna povprečnin* 

Člen 16. 

Potna povprečnina je zvezana z onimi službenimi 
opravili, po katerih mora uslužbenec neprestano ali vob-
če vsak mesec potovati najmanj po 10 dni. 

Potna povprečnina se daje tudi ribarskim čuvajem, 
ki vrše- službo ribarske policije, na predlog direkcije po
morskega prometa, i 

Ta povprecnina.se daje počez, mesečno, samo onim 
uslužbencem, ki so odrejeni z odlokom ministra za pro
met ali generalnega- direktorja železnic, odnosno uprav
nika pomorstva ,in rečnega prometa, na predlog direkcije 
za to, da pregledujejo službo n a vsej progi, odnosno na 
plovnih potih, ali na poedinih njenih delih redno ali vsak* 
mesec najmanj 10 dni. 

Člen 17. 

Potna povprečnina obseza povračilo vseh potnih stro
škov, do katerih ima uslužbenec pravico ob potovanju v 
svojem službenem okolišu, izvzemši povračilo kilometri
ne, ki mu pripada, in sicer po členu 15., prveni odstav
ku, tega pravilnika. 

Potna povprečnina pripada uslužbencu od dne, ko 
prevzame dolžnosti, s katerimi je združena pravica do 
potne povprečnine, do dne, ko odda te dolžnosti. 
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Člen 18. 
Potna povprečnlna se plačuje uslužbencu po kon

čanem potovanju in. po računu kakor potnina, in sicer 
po. tarifi, določeni v členu 40. tega pravilnika, tako-le: 

a) Potna povprečnina v popolnem mesečnem znesku 
gre uslužbencu samo, če je potovaJ. v dodeljenem okolišu 
službeno najmanj 10 dni v istem mesecu; če je predložil 
za ta čas poročilo o potovanju kakor tudi račun za izpla
čilo s točnimi dnevi in urami odhoda in prihoda prepoto-
vanih krajev in števila dni, prebitih na poti; in če mu je 
šef oddelka vse to pregledal, izrecno potrdil ter overovil 
račun za izplačilo, 

b) Če je potoval uslužbenec, ki ima pravico do. potne 
povpreenine, manj nego 1:0 dni v istem mesecu, se mu 
zmanjša za' vsak tak dan deseti del vse mesečne pov-
prečnine. 

Člen 19. 
Če nadomešča uslužbenec brez potne povpreenine iz 

drugega kraja odsotnega uslužbenca s potno povprečnino 
v. njegovem rednem službenem kraju, mu pripada.dnev
nica po tem pravilniku. 

Člen 20. 
Če nadomešča us'užtenec brez potne povpre&iine iz 

istega kraja uslužbenca s potno povpreînino v svojem 
službenem kraju, mu pripada petna povprečnina tega 
uslužbenca. 

Člen 21. 
Če nadomešča odsotnega uslužbenca s potno povpreč

nino njegov imejiwvani namestnik, dobiva ta v času, ko 
ga nadomešča, njegovo potno povprečnino. 

Člen 22. 

Če potuje uslužbenec, ki iina potno povprečnino, 
službeno zunaj, svojega službenega okoliša, za katerega 
ima povprečnino; ima pravico do povračila dnevnice in 
kilometrine po tem pravilniku za vsak dan takega po
tovanja, toda po odbitku tridesetega dela mesečne potne 
povpreenine za vsak tak dan/ 

Člen 23. 
Mesečne, povpreenine. se morajo vediti v dnevniku o 

službenih potovanjih, po, členu. 4. tega pravilnika kakor 
dnevnice, toda točeno. ' . . , : 

Povračilo stroškov za selitev po službeni potrebi. 

Člen 24 ; ••"[ "•• 

Ob'selitvenem potovanju po službeni potrebi ima 
uslužbenec nastopna povračila po tem pravilniku: , 

a) popolno dnevnico po tem pravilniku zase/, .•;; 
" : b) K popolne .dnevnice'za vsakega člana svoje rod
bine, (v. katero se štejejo: poročena žena in zakonski 
otroci, in to do polnoletnosti, kakor tudi oni polnoletni 
otrefi« ki so nesposobni za delo, ali ki se še šolajo, toda 
najdlje do dovršenih 23 let starosti, Če žive stalno pri 
roditeljih in če se skupno selijo z njimi); ;. 

c) brezplačno f oZn jo zase" in za jfodbino po predpisih 
pravilnika o bre?-[jlačni in. znižani vožnji in brezplačen 
prevoz prtljage (in sicer zase do 50 kg, јга vsakega rod; 

binskega člana .pa po 25-kg. toda skupna teža. prtljage 
ne sme riresezati ^OO-kg) in pohištva, po železnici ,ali s 
parnikom, odnosna povга.СЦо plačanih zneskov za vožnjo 

po vozovnici, za prevoz prtljage.po priznanici in pohištva 
po tovornem listu; 

č) povračilo za selitev pohištva se odreja po tej-le 
razpredelnici: ,' , 

(Razpredelnico gl. naslednjo stran.) 
Do povračila za ; osebne izdatke od stanovanja do 

postaje in obratno po tej razpredelnici nima pravice oni 
uslužbenec, ki se seli z ene postaje na drugo, odnosno 
čigar služba v starem jn novem službenem kraju je 
vezana z edinico na progi. 

Uslužbenec, ki se seli iz centrale na progo ali s proge 
v kraj, kjer ima centrala svoj sedež, ima pravico do 
povračila za osebne izdatke od stanovanja do postaje ali 
obratno v znesku 50% stavkov y tej razpredelnici. 

. Člen 25. ' "•" 
Do povračila potnih in selitvenih stroškov po čle

nu 24. tega pravilnika, ima uslužbenec pravico; 
a) če se premesti po službeni potrebi, neglede na to, 

ali se zgedi premestitev z napredovanjem ali brez na
predovanja; 

b) če se reaktivira po členu 132. zakona o državnem 
prometnem osebju, in sicer iz stalnega stanovailišča do 
kraja nove opredelitve; 

c) če se premesti naprava, pri kateri službuje, dru- ^ 
gam ali se ukine ter dobi z novim razporedom nov kraj; ' 

č) če se, službevaje v inozemstvu, brez svoje krivde 
v prilog službi upokoji ali odpusti, in sicer od službenega 
kraja do stalnega stanovališča v naši državi. 

Uslužbenec ima pravioo do brezplačnega prevoza 
zase in zä rodbino po železnici v državni režiji; nima pa 
pravice do povračila potnih' in selitvenih stroškov po 
členu 24. terja pravilnika: 

a) če se postavi v službo na prošnjo ali po natečaju; 
b) če se premesti na prošnjo in v mejah občine, kjer 

službuje. ..•''••••• 
Uslužbenec nima pravice do nikakršnega povračila 

potnih in selitvenih stroškov, če še premesti za kazen. 
Če se preselita mož in žena, ki sta oba državna usluž
benca, se smatra žena za rodbinskega člana. 

Če je žena državna uslužbenka,, mož pa svobodnega 
poklica; ima žena razen brezplačnega prevoza tudi pra- . 
vico do selitvenih stroškov za pohištvo, ako dokaže 9"po
trdilom' občinskega oblastva. da ie njen rriož siromašnega 
stanja in nesposoben za pridobivanje. ' 

Člen 26." 
Izselitev iz državnega stanovanja se zgodi: 
1. če se dotični uslužbenec premesti; 
2. če uslužbenec stanovanje:prostovoljno odpove; 
3. če sé uslužbenec upokoji; ... 
4 Če us'.tizbénéc umre; 
5. Če prestane, služba na kakršnakoli Osnovi; . ; 
6. če pr.smetna naprava stanòvanje; tìdpdvè. . • • ' 

' Uslužbercu v centrali se odpove stanóvaqje mese« 
dni naprej, računši od prihodnjega prvega meseca, iz-
vzemši točke 5. in 6., za katere veljajo predpisi grajâri-

; skega zakona. Odločbo o odpovedi izda starešina, ki do
deljuje "stanovanje; ter' obveeti o izdani ođiložbi gradbeni 
oddelek uradno oni'oddelek, ki mu stanovalec pripada. 
Za odpoved je odločilen: oni dan, kö je priobčil gradbeni 
oddelek 'stanovalcu to odpdveoVprekO'njegovega oddelkaV 

Uslužbencu na progi se odpove stanovanje.. 15 dni 
naprej: če pa se pokaže v nujnib primerih potrebav d a 
mora novi uslužbenec dolžnost takoj prevzeti^ mara do;' 
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Vrsta uslužbencev 

Uradnikom v položajni sku
pini I.. IL. 1. stopnie. in 
II.. 2. stopnie 

Uradnikom v položajni sku
pini III., 1. stopnie, in III.. 
2. stopnie 

Rodbinsko stanie 

Ob selitvi po železnici ali z ladio 

za prevoz pohiStva 

do 
maksimalne 

teže v 
kilogramih 

samcu „ . 
z rodbino do dveh otrok . . . 
z rodbino z več kot dvema otro

koma . 

Uradnikom v položajni sku
pini IV., 1, stopnie. in IV.. 
2. stopnie 

Uradnikom v položajni sku
pini V. in VI, 

Uradnikom v položajni sku-
• pini VII. in VIII. 

samcu, . . ,. . . . . - . . . , , „ 
z rodbino do dveh otrok . 
z rodbino z več kot dvema otro

koma 

1000 
6000 

8000, 

samcu . . 
z rodbino do dveh otrok . . . 
z rodbino z več kot dvema otro

koma . . . . ; . . ' . . 

samcu . . ' . . ; . 
z rodbino do dveh otrok . 
z rodbino z več kot dvema otro

koma . . 

samcu . . ' 
z rodbino do dveh otrok . ! ; . 
z rodbino z več kot dvema otro

koma 

Uradnikom v položajni sku
pini IX. in X. in uradni
škim pripravaikom s fakul
tetno izobrazbo-- in sVbopoi-< 
no 9re.dn1ò šolo,, • , ; . 

Uradniškim pripravnikom z 
nepopolno srednjo šolo in 
zvaničnikom i 

Služiteljem 

samcu . . . . . . . .. 
7. rodbino do dveh otrok . . . 

дЧгоДђЈпо^.л^ес. kpt, dvema o.lxp-

900 
4500 

6000 

800 
3500 

5000 

700 
2500 

3000 

.600' 
2O00 

2400 

samcu ; ..'. . , . . , . . . . . 
z rodbino do dveh otrok . , . 

,z rodbino z več kot dvema otro
koma 

samcu . . . ,.. . , . . . . 
z rodbino dò dveh otrok . . . 
z rodbino z več kot' dvema otro

koma •'.'.. . . . . . . 

500 
1500 

2000 

o a> a 

n I S. 
• 3 CO • 

a g i 
a s a 
Ui o.*c 
OM S 
> tp +» 
O " a 

£ « a S 
O. t ^ ф м 

o g a o 

O eu : D."-S 
S M a, O 

.'S Ш Д - О 

H ' Q ? đ 
O Ф DO 

•o <s o ~' 
•3 e .-= o 

' ^TS'S e. 

za vklad in razklad, 2a 
prevoz do postaje in 
obratno, za natovoritev 
in raztovoritev, za po
škodbo in zavarovanje 
pohištva od vsakega ki
lograma dejanski pre
seljenega pohištva sa
mo do maksimalne teže 

za osebne 
izdatke 

od stano
vanja do 
postaje in 
obratno 

Dih 

60 
100 

•120 

po 70 par . 

'2 a e"S 

1000 

1200 

'600 

1000 

po 60 par. 

po 55 par 

S-

'Л-* o o 5 B 

> d to •. 

2 i f . 
O. ra ̂ з -M. »H • 

ö d o 
ф H 
" S o" 

-H •» 

po 50 par 

50 
100, 

120 

.50 
100 

120 

50 
80 

100 

60 
8 0 * 

100 

pO 40. par 

%po 35 par 

40 

70 

90 

60 

•80 

tedanji štapovalec-uslužbenec riovodo'šl&mu uslužbencu 
takoj prepuštati polovico;stanovanja. Če i>i se uslužbenec 
na .progi branil:izseliti se v določenem roku; ga izseli 
sekcija po političnih (policijskih).organih. . 

Če uslužbenec sam stanovanje odpove, mora to sto
riti 15 dni prej in sicer L ali :15. dne v mesecu. Usluž
benci, ki uživajo državno stanovanje, kd 'pa motijo s svo
jim - slabim•; vedenjem mir ostalim istanovalčem sosednih 
stanovanj alt ki stanovanje izredno kvarijo ini oneèejajo, 
se opomnijo pismeno preko starešine, ki sicer stanovanje 
dodeljuje.;. "••• ••-: ••••• •• ••"••'.'••.: ':n ,,<••'• ' . " • . • 

Òb ponovitvi sé jim stanovanje.odpove. : ,-•'•••••• 
Če ne odredi minister za promet drugače, smejo 

ostati rodbinski člani premeščenega ali upokojenega-
uslužbenca s sMžbo'v cenfràli ministrstva za pïoim'et; ;pri 
generalni direkciji in oblastnih direkcijah v stanovanju 
najdlje ; dva meseca od; dne premestitve, odnosno upo
kojitve,' rodbinski člani mrzlega uslužbenca pà 'najdlje 
štiri meaè^è, če; fe interesi' šfužtie sicer dovoljujejo. Po
treboslužbe 'je \zläsfr upoštevati. " / 

' Člen 27. : •;••'••• , 

., Vsak uslužbenec m'ora lakoj prijaviti Šefu svoje edi-
шсе kraj, ulico ,in številko svojega stanovanja, število 
stanovanjskih' prostore^ ali je"'to pri vaino âli dpzàvnò 
stanovanje, mesečno najemnino, dan vselitve, dan izse
litve kakor tudi izpremembo stanovanja.' 

' -Vsaka službena ed inicà ima to v. razvidnosti za svoj 
okokš v knjigi o stanovanjih uslužbencev; zanjo je od
govoren šef. vsake edinke; •- . . 

, Sestava računa; za. službenopotovanje. ^ <?' 

Ćlein 28.; ' " : ; 

, Uslužbenec, ki je potoval, mora sestaviti za vsako 
. potovanje pravilen račun ter ga izročiti svoji edinici tako! 
: po povratku s pota, za potao povprečnino pa mesečno 

konec vsakega meseca v overovitev; registracijo, pregled* 
m izplačilo. .•: • , K -

.V:izvirniku.pomotoma: >frëdlcg<. (-i Op. ur. 
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Člen 29. 

Račun za potovanje in račun potne povprečnine mora 
obsezati vse podatke in vse dokaze, ki se zahtevajo po 
tem pravilniku za priznanje računa, in sicer: 

a) ime, priimek in zvanje uslužbenca, ki predlaga 
račun, kakor rudi njegov podpis na računu; 

b) dan in uro odhoda na pot po členu 8., 
c) dan in uro povratka s poti po členu 8.; 
č) poziv na naredbo, s katero je bilo potovanje odo

breno in odrejeno; 
'd) točen popis potovanja in poslovanja; 
e) potne prejemke, ki mu pripadajo po tem pravil

niku; 
f) koliko je prejel akontacije in kje; 
g) ostanek za izplačilo; 
h) redno številko in list dnevnika o službenih poto

vanjih kot dokaz, da je račun vpisan v ta dnevnik, kakor 
tudi ostalo, kar je treba izpolniti na natisnjenem obrazcu. 

Člen 30. 

Računu za potovanje je treba priložiti: 
a) nalog in (idobrilo za potovanje, odnosno za potno 

povprečnino v originalu ali v overovljenem prepisu: 
* b) odlok o količini dnevnice v originalu ali v ove

rovljenem prepisu (za potovanje zunaj države); 
c) priznanice (potrdila z žigom in podpisom blagaj

nikovim) o plača^ui vozovnicah za potovanje po inozem
skih železnicah in z inozemskimi parniki kakor tudi po 
domačih železnicah in ? domačimi parniki; 

č) dokazila za plačani prevoz prtljage in originalne 
tovorne liste za plačani prevoz pohištva po inozemskih 
železnicah Ln z inozemskimi parniki kakor tudi po do-, 
mačih železnicah in z domačimi parniki; 

d) potrdilo pristojnih oblastev o razdalji kraja za 
ootovanje z vozom in za povračilo kilometrine; 

e) račune in priznanice o malih stroških, plačanih 
na račun državne uprave (poštne takse itd.) ob potova
nju po službeni potrebi; 

f) potrdilo državnega in občinskega krajevnega ob-, 
lastva. če se je potovanje neprostovoljno pcdaljšalo za
radi nezgode, bolezni ali druge nesreče; 

g) ostale listine, po potrebi in naredbi. 

Pregled in zastaranje računov o službenem potovanju. 

. člen 31 

Pregled (superrevizija) vseh računov za sluzberìa 
potovanja se vrši. poleg pregleda ob overovitvi računov 
v dotični ediniri. pred nalcgom za izplačilo pri kontroli 
izdatkov vsake direkcije, za ministrstvo za promet pa 
pri generalni direkciji državnih železnic, in sicer po pra
vilniku za računovodstvo in finance državnih železnic, ki 
volja za ves resort ministrstva za promet. 

Člen 32. 

Vse terjatve po tem pravilniku zastarajo, če se ne 
prijavijo v šestih mesecih cd dne dovršenega potovanja, 
odnosno selitve. Ob deljen^ blitvi -e morajo računiti roki 
za prijavo terjatev neodviano drivg od drugega. 

Izplačevanje računov za službena potovanja. 

Člen 33. 

Računi o potnih povprečninah kakor tudi o potnih 
in selitvenih stroških se izplačujejo v breme in v mejah 
kreditov, odobrenih za to s proračunom onega pro
računskega leta, v katerem se je potovanje po računu 
končalo, in sicer po predpisih pravilnika za računo
vodstvo in finance državnih železnic. 

Akontacije potnine. 

Člen 34. 
Vsak uslužbenec sme dobiti pri kasi blagajne, ki 

mu izdaja plačo, do dveh tretjin na račun svoje pot
nine in selitve kakor tudi potne povprečnine, in sicer 
na priznanico, v kateri mora označiti poleg ostalega 
dan, do katerega jo nadomesti z definitivnim popla
čilom računa. 

Za akontacijo pri kasi druge blagajne je treba 
predhodne odobritve njenega finančnega oddelka. 

Vsaka akontacija mora biti predhodno registrirana 
v dnevniku o službenih potovanjih neposredne edinice. 

Člen 35. 

Vsako priznanico o akontaciji potnine kakor tudi 
potne povprečnine na podstavi kredita, angažiranega 
za to, overovi na progi šef neposredne edinice. pri cen
trali pa šef oddelka, ki pošlje uslužbenca na potovanje, 
a vidira jo njtgov referent za računovodstvo in sestavo 
plačilnih seznamkov te edinice. ki jo niora registrirati 
v dnevniku o službenih potovanjih ter označiti:'na,-račun 
katerega kredita naj se denar izda. 

Pri centrali' vsake direkcije morata vidirati vsako 
takšno priznanico pred izplačilom finančni oddelek in 
krajevna kontrola ter označiti rok za definitivni obračuni. 

Člen 36. 
Priznanice o akontacijah potnine in potue povpreč

nine se smatrajo za začasne izdatke г omejenim rokom 
ter ostanejo v evidenci v kasi blagajne, dokler se ne 
nadomeste z definitivnimi računi. 

Člen 37. ' 
Vsak začasni izdatek na račun potnine, potne pov

prečnine in ostalega, ki mu je rok za obračun potekel, 
odtegne blagajnik od prve prihodnje in, če je. znesek 
večji, tudi od naslednje plače pravega dolžnika; če pa ta 
nima prejemkov, izvrši odtegljaje v enakih delih od šefa 
njegove edinice, ki je priznanico overovil, in od njego
vega referenta, ki jo je vidiral. -

Če blagajnik tega ne stori takoj, se mu tak začasni 
izdatek v kasi ob njenem pregledu ne prizna in nado
mestiti ga mora takoj z gotovino. 

Рпшашсе o akontaciji potnih in selitvenih stroškov 
se smejo nadomestiti največ dvakrat, in sicer samo za 
potovanje zunaj države. 

Odgovornost za sestavo računa o službenem potovanju. 
Člen 38. ' .' '• 

Vsak uslužbenec je materialno in , kazenski odgo-, 
voren za nepravilnost in netočne navedbe v predloženih 

| 'ačunih o potnini in potnih povprečninah kakor, tudi. v 
' prilogah k računu. 
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Ölen 39. 

Za nepravilno izplačane vsote fpo računih o potnim 
in potnih povprečnimah so poleg kazenske odgovornosti 
materialno in solidarno odgovorni: uslužbenec, ki je 
denar prejel, šef edinice, ki je račun overovil, in kon
trolni organ, ki so. nepravilne račune vidirali kot pra
vilne za izplačilo. ' , . 

Tabela tarile za izplačevanje etroSkov ob službenem 
potavanju. 

Ölen 40. 
: Stroški ob službenem potovanju in selitvi uslužben

cev državnih prometnih, naprav ministrstva za promet 
na ozemlju kraljevine Jugoslavije sé izplačujejo po na
stopni razpredelnici: 

> 

d 

1 

2 

3 

4 

6. 

6 

7 

8; 

9 

l 

Vrsta uslužbencev 

Uradnikom v položajni skupim L, 
II., 1. stopnje, in IL, 2. stopnje . 

Uradnikom v položajni skupini Ш., 
•1. stopnje, in III., 2. stopnje . . 

Uradnikom v položajni skupini IV., 
1. stopnje, in. IV,.y 2„ stopnje *.,.. 

Uradnikom v položajnih skupinan 
V. in VI. . . . . . . . 

Uradnikom v. položajnih skupinah 
VII. in VIII. . . , , . , ,*~ 

Uradnikom-v položajni -skupini IX. 
in uradniškim pripravnikom s fa
kultetno izobrazbo . . '. . . . 

Uradnikom v položajni skupini X. 
in uradniškim pripravnikom s .po
polno srednjo šolo . . , . . . . , 

Uradniškim, pripravnikom z nepo
polno srednjo šolo in žvanicnikom. 

Dnev
nice 

200 

160 

- 140 

110 

: 90" ' 

'•'. 80 

70 

60 

50 

Kflo-
metrl-
_na 

4 

4 

• '4..,' 

• • • ' 4 

4 : 

Г"."" It:? 

4 

S 

.3 

3 

•u , л » »!u 
b e o 

, 2 o © 
O. D, 

Sa «J. 

2 «'S 

_ 

_ 

1000 

800 

600 
•—iA 

500 

400' 

300 

250 

Popolna dnevnica se izplačuje za Čas bivanja n a po
tovanju'satno, če se' kreta usltižbeiieb iz enega kraja v 
drugega, ne da bi se mudil nikjer več kot 16 dni. Dru
gače mu pripada za' nadaljnjih 15 dni v istem kraju dnev
nica, skrčena za 25%, za. ves ostali "čas službenega dela 
v istem: kraju pa dnevnica, èk'rcënà za.50%. 

Uslužbencem, kd opravljajo.terensko delo zunaj služ
benega kraja, se znižuje''dnevnica za' V» po 10 dneh 'dela 
na. tementi, negléde na trajanje Herenskegà dela in k o 
tanja iz enega'kraja v drugega, • 

Ob izrednih življenjskih in službenih razmerah sme 
odobriti ministrski svet dnevnico iz tega člena' v popol
nem znesku, neglede na to, k.oliko časa se mudi uslužbe
nec v enem kraju. Na isti način in iz istih razlogov se 
fflne ta dnevnica zvišati га И. 

Uslužbencu, ki med službenim potovanjem tako 
oboli, da ne more opravljati službe, pripada ustrezna 
dnevnica, dokler bolezen traja, razen časa, ki ga prebije 
na zdravljenju v javni bolnici. Da ne more opravljati 
službe zaradi bolezni, dokaže s potrdilom' državnega 
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zdravnika, kjer pa tega ni, s potrdilom samoupravnega 
zdravnika. б 

To velja tudi za ostale državne uslužbence, če po
tujejo na račun naprav ministrstva za promet in če si 
dajo pri njih blagajnah izplačevati dnevnice za potovanje. 

Spremljevalcem dvornih, vlakov se avišuje dnevnica 
za 50%, dokler potujejo. 

Člen 41. 
Vselej, kadar so privatne osebe —• pravne in fizične 

— po zakonu dolžne trpeti stroške, za odhod državnih 
uslužbencev bodisi na poziv privatne. osebe, bodisi po 
zakonskem ali službenem nalogu, se pobirajo dnevnica 
•m ostali stroški v onih zneskih, ki so odrejeni za do-
tičnega uslužbenca v tem pravilniku, kolikor ni odrejeno 
s posebnimi zakonskimi predpisi drugače. 

Dnevnica in povračilo ostalih stroškov se pobirata 
za vsak odhod iz pisarne, neglede na to, ali se opravlja 
posel v službenem kraju ali zunaj njega. 
. Dnevnica se pobira po odredbah/ člena 8.; za odhod, 
ki. je trajal skupaj manj kot 6 ur, pripada četrtina 
dnevnice. 

Za potovanje po železnici ali z ladjo mora uslužbe
nec uporabljati razred, ki mu pripada, in se ne sme 
koristih z znižano vožnjo.* Drugače se pobere od usluž
benca razlika v korist državne blagajne. Povračilo za 
celotno, vozovnico se prizna po predloženem dokazu o 
izplačanem znesku. 
..; Kilometrina se pobira ob pogojih člena 15., povra
čilo za prenos in prevoz prtljage kakor .tudi povračilo za 
izredne stroške pa ob pogojih .členov 9., 10, in 11 

.Privatne osebe morajo položiti pri dotiertem uradu 
vnaprej približno ustrezajočo vsoto, starešina urada pa-
mora odrediti y 14 dneh uslužbencev odhod. Iz. položene. 
•Vsote se mora izplačati odposlanemu ^lužbenou pred- : 
pisana akontacija, po. izvršenem poslu pa dnevnica m 
povračilo ostalih stroškov na predložen račun,'ki ga je 
Pregledala in overovila krajevna kontrola. Presežek polo
žene vsote, če ga je kaj po vizi krajevne kontrole, se vrne ' 
deponentu, manjek pa se pobere, od njega naknadno. 
«A Ј а Л Т * Ш± obhodi istega dne.v poslih več oseb,.-
m o S * * • & ? JÖ. ^ 1 Ш s^0»* ^ o d , ; s t r o š k e pa 
.morajo povrniti vsi interesenti v r^merju s i>orab. 
Jenim .časom, ki se ugotovi za vsakega interesenta v 
delovnem dnevniku. вдм,а v 

• Člen 42. 

: Navtičnemu in .strojnemu osebju 4prav© pomorstva 
m rečnega prometa in njenih edinic, stalno vkrcanemu 
na plovnih objektih, se plačuje, kadar je zunaj luke stal
nega bivališča, kot dnevnica, stroški in kilometrina dnev
nica po nastopni razpredelnici: •" r . <•••,?? 

Uradniki VI. in Vil. skhphW.V. ' . 
Uradniki Vili., IX. in X. skupke 

m uradniški- pripravniki s popol
no in nepopolno srednjo šolo . 

Zvanicmki I. j n Ц. kategoriie I. in 
II. skupine . . . 

• • • • a • « . 

Ostali zvapičniki . •„ . 
Služitelii . *•'**•• 

Ostalo moštvol. . , . 

, jÇjn<ivnic£ 

30 

26 

20 
18 
18 ' 
15 

/25' 

W 

18 
lSu 
Д5 
10 
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Popolna dnevnica pristoji za prvih 15 dni, za na-
daljni čas pa skrčena po gorenji razpredelnici. 

Člen 43. l 

Pomožno osebje državnih prometnih naprav ima 
•pravico do potnih prejemkov-, in sicer: 

a) Kontraktualni uslužbenci imajo pravico samo do 
onih postranskih prejemkov tega pravilnika, ki so s „po
godbo posebej določeni. 

b) Dnevničarji, ki opravljajo dolžnosti regularnih 
uslužbencev in imajo njih šolsko kvalifikacijo, imajo 
pravico do potnih dnevnic, odnosno do potne povpreč-
nine, kakor regularni uslužbenci, toda samo najnižje 
stopnje one skupine, za katero imajo šolsko kvalifikacijo 
po § 47."zakona o državnem prometnem osebju. 

c) Delavci imajo pravico do postranskih prejemkov, 
kolikor je to določeno v pravilniku o delavcih državnih 
prometnih naprav. 

Člen 44. " 

Onim, ki niso državni aktivni uslužbenci, ki pa po : 

tujejo na predlog ministrstva za promet ali ministrskega 
sveta >)o službeni potrebi državnih, prometnih naprav, 

•odreja dnevnico in datala povračila minister za finance 
na predlog ministra za promet 

, ' . . CIen^45. . . : • . . . • : ' 

Oniy ki niso drwtvni uslužbenci, k i p a potujejo, za
radi izvrševanja carinskih odredb ob natovarjanju, raz-
tovarjanju ali' pretovarjanju blaga na železnici^ dobivajo 
potnino od železnice po specialnih odlokih ministra za 
promet. Ta potnina se pobira po tovornem listu od last
nikov blaga bodisi naprej, bodisi po predaji. 

. Člen 46., , ,; ; •;: --• 

Stare p<Ane povprečnine velја;,о'do odobritve novih, 
nove j a se predlagajo in (jddbrùjejb ob začetku vsakega 
léta, t'Kla izjemoma tudi med letom, ' v iaejah kreditov,' 
ki so' z"4 to odobreni. ' : . ч "'•••', 

II. Kilometrina. 

>*';" Člen:'47. , . 

Strojno in vlakovno osebje na železnicah kakor tudi 
vozno osebje na avtomobilih in kamionih dobiva,-dokler 
opravlja službo, kilometrino po predpisih tega pravil
nika;- ostali uslužbenci pa nimajo pravice, do te kilo-
niéttîrie. ' ' ;::~ '.'"""''} •'' ""• ' l '. 

\• Pomožno"i osebje-dnevničarji, ki_ opravljajo ekseku-
tiLviio službo, če ni reguliranega iislulbenca,, ima pra : 

vico dò kilometrine tako kakor regulirani uslužbenec, 
è^gar dolžnost opravlja, če ima predpisane strokovne 
izpite za to službo. 

• / č l e n 4 8 . ' • • ; • • " 

: Strojnemu npebju se računi ta kilometrina:. pò ria-
etopni razpredelnici;; . ' • / ' , -
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Člen 49. -

Strojnemu osebju; se računi v število prevožeriih ; 
kilometrov samo dejanski prevoženo število kilometrov • 
ob nastopnih omejitvah in dopolnitvah: j-; 

a) Ena ura drsanja pare na. končnih postajah sé 
računi za tri kilometre.: .- ', 

_b) Ena ura premikanja na postajah in na progi ;se ! 
računi za 12 kilometrov vožnje, in sicer pò stavku za . 
tovorne vlake ustreznega tira. • ' ., ' ...'..-','. V. ; 

' c) Pri vožnji s samb na pol kurjeno ali z nekurjeno ; 

lokomotivo se računi .kilometrina po : stavku ••• za -brise, 
vlake; pri vožnji z tiekurjeno lokomotivo se računi kilo- • 

^metrina kakor za brze .vlake, in samo, za enega spremlje? . 
,valca (strojevodjo ali kurjača).. . . . -. .7 j 
; č) Za režijsko potovanje se računi polovica kilo- . 
méMnei^'predpisané'-iiâ'doiticoi -vlak.- ' 

d) Za režijsko potovanje samo z lokomotivo se rja- \ 
čuni -polovica kilometrine, določene za brze vlake. '• ; ', " • 

e) Pržanje pare in premikanje' se obračunava samo. 
!če traja najmanj četrt ure; vsaka nadaljnja začeta četrt ; 
pa se računi za celo četrt ure.: .-. ; ; 

f) Če prebije strbjno osebje y službi zunaj,; ovojega^ 
stalnega stanovališča nad-tri dfli (72 ur), mu pristoji џ.•< 
ves ta čas razen kilometrine polovica • predpisane" dn^v- \ 
nice. Če osebje v tem 6asu ne potuje (t. j , ne napravi ) 
kilometrine), mu ptìetóji za ta čas oela dnevnica, де*; : 
glede na omejitev treh' dni." ï o velja tudi za vlakovno i 
osebje dotičnega vlaka. . •'. ,., ,. . , ,.;....•-

g) Vojaki : železniške komande, zapoèlemi ,pri, <elu v -
kurilnicah kot strojevodje in 'kurjači, dobivajOrpolov-icQl, 
onega, kar uživa strojno osebje, kot kilometrino. inyP?0^' 

b r n i j o ; •'.'•" . ' i - ' • : • •<•'•, .,' •:•* •' !•,•.'-'•-:•.• ;'••: ^ - : - ' , -

h) Spremljevalcem parnih kotlov pristoji kilometrina . 
kakor zaviraČem. ' , .'•'•'j ;- ; ; ,:,.',' .,. ',-. . V-M;.;;' 

i) 'Spremljevalcem-, ,kt.'kurijo .peči, .kjer ; ;ni' рагпел 
kurjave, pristoji ''kilcimetr.inä "kakor- . kur jačem. -.. paa^ib,,, 
kofov; ' ' •••''••. '".' -,: '., •'•., .. -:•••';-> s; :„••>.' 

j) Spremljevalcem, ki nadzirajo razsvetljavo, kjer m 
plinske razsvetljave, pristoji, kilonietrina kakor, zavtya-». 
Čem dotičnega vlaka. .••-'••'.. ,. ;,"•';••<••.-•'̂  ':. ;--.•, '" ,v<>'-: 

k) Tretji osebi na lokomotivi, pristoji kilonietrina,. 
kakor kurjaču. , . •• '.•.•'•'>• v.. --[t; '•.•!,."'f• •' 

.'•''..•:•-', V "•' . Č t e n 5 0 . ; ^ •••\-' •>• •••'<> •'•:^'<: 

'Vlakovnemu osebju ^}Џ^,['Шаш^0^У^ог'Џ\\/ 

•razpredelnici: ' . " . . ; ..„'.,,':...'. •..•r..i-:-- -1 ,>v>'i-x. :>•)'••'•'••• 
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Člen 51. .;"'.• 
t . • 

;; Vlakovnemu osebju se .ranimi.v,število prevoženih 
kilometrov samo dejanski prevoženo število kilometrov 
ob nastopnih omejitvah'irr dopolnitvah: 

: a) Za režijsko potovanje na lokomotivi aid z vlakom 
zaradi prevzema vlaka ali zaradi povratka v stalni služ-
'benft kraj se računi, samo polovica* kilometrine. 

b) Kdor 'nadomešča' vlakovnega uslužbenca, ima ob 
nadomeščanju pravico do" kilometrine onega^ katerega 
nadomešča... 

c) Če mora bivati vlakovni uslužbenec po svoji dolž
nosti zunaj svojega stalnega štanovališča, se mu da brez
plačno počivališče nä' postaji! 'б,»;р^;П1г.гаац'фове^пееа. 
prostora- V počivališču, se; niu^đa -та^4 ;к^^о1:гШо' ; '$Ö^ 
odškodnina za počivališče: za bivanje nad 6. ur 5 dinar
jev,,^ bivarije nad 12 ur pa, 10 dinarjev. To velja tudiv 

za strojno osebje. .-., , '• 
' : 'č) Če prebije vi akovnti uslužbenec po službeni po

trebi zunaj svojega stalnega stano volišča nad' tri dni,, se 
mu da za ta čas še po'10 dinarjev na dan kot odškod
nina za počivališče, neglede na to, ali, je imel počivališče , 
ali ga ni imel na progi ali v kraju, kjer je prebil'ta čas.: 

Vojaki, ki še uporabljajo za prometno službo, do
bivajo polovico, postranskih prejemkov uslužbenca, či
gar dolžnost opravljajo, in sicer uslužbenca najnižje-
skupine. , . ' . ' ; '• • ' • .< 

Člen 52. 

•'• Na dispozioijskih postajah, ki imajo stroje za pre
mikanje) :pTi$to ji prëmikalnemu osebju, ki je zaposleno 
pri premikanju, od kilometra, in sicer':- Šefom premikanja 
O'l'O Dinj voditeljem premikanja vin vózòvnim pregledo-
valcerra O'OÖ Din, premikačem, kretnikom in vožovnim 
popisovalcem' 0'08 Din za čas popisovanja, ki se -računi 
tako- kakor ; premikanje, kot kilometrino,, pr i čemer se 
računi vsaka ena ura za 12 kilometrov. 

Vlakovnemu osebju se n© računi: premikanje' izpod 
X. ure, začeta nova četrt pa se računi za celo-četrt. 

. .-. - . . ' • . • . Č l e n 5 3 , " •::* ' 

„'- 'Kilometrina, strojnega in vlakovnega osebja se ob
računava, na podstavi podatkov iz knjižice za ^kilometrino 
inpremijo p^obràzcu G E MS 9 ob nastopnih pogojih: 
4; ff); Knjižice za kilometrino in premijo so 'sestavni del 
računskega arhiva; voditi se morajo'kar najskrbnêje. ter 

se morajo konec leta ali po prestanku daljšega potovanja 
hraniti v arhivu one edinice, ki obračunava kilometrino, 
ali pa v arhivu knjigovodstva. 

b) Podatki, vpisani v knjižici, morajo biti točni, 
čitni, jasni, neradirani in nezamazani. Za njih točnost so 
solidarno odgovorni: uslužbenec, na čigar ime se glasi 
knjižica, vlakovodja, ki jo izpolnjuje, in dežurni uradnik, 
ki jo overavlja. • \ 

c) Po vsakem dovršenem potovanju se mora vsak 
uslužbenec uveriti, ali so mu izvršena potovanja vestno 
vpisana in pristojno overovljena. 

č) Potovanje, premikanje in popisovanje overavlja 
samo dežurni prometni uradnik; vsàk drugi uslužbenec, 
ki bi knjižico overovil, pa je odgovoren disciplinski po 
§ 193. zakona o državnem prometnem osebju. 

d) Po dovršenem potovanju mora vsak uslužbenec 
takoj osebno predložiti svojo knjižico, .dežurnemu urad
niku v overovitev, pred odhodom na pot pa jo izroči vlako-
vodji. To služi za kontrolo, in sicer vlakovodji na odhodüi 
postaji, da je uslužbenec prišel zaradi potovanja, dežur-

1 neonu uradniku končne postaje pa, da je uslužbenec res 
tja dopotoval in da ni.kje zaostal na poti 

e) Prepovedano, je, da bi ostajale knjižice, zlasti pri 
stalnih povratnih sporedih, ves mesec pri vlakovodji. 

Ce bi še to ugotovilo z iznenadnim , pregledom^ je 
tudi vlakovodja odgovoren disciplinski po § 193. zakona 
o drža vnem prometnem osebju: 

• f) Zamazane, radirane in popravljene knjižice pred
stavljajo kaznivo dejanje po § 193. zakona o državnem 
prometnem osebju, kolikor'ne bi spadale kot falzifikati 
pod dejanja, ki se kaznujejo po kazenskem ' zakonu. 

, ;^«^v'^ :à^oadnt;^pîsi potovanj' in --ärügili pödatk'OV, ki 
niso bili'ó pravem času vpisani v to knjižico, so кат naj
strože prepovedani in .tvorijo dejanje, kaznivo po kazen
skem zakonu. Zato sme uslužbenec, kd vidi, da;mu iz-
vestne odškodnine niso vpisane v knjižico, dasi ima pra
vico ,do njih* .zahtevati samo po redni pati, nâj se mu 
priznajo te odškodnine; na te vloge je treba odrediti naj
hitrejšo preiskavo ter izdati potrebne rešitve. . 

l : h) Pri vlakih za material, ki vozijo; do izvestnega 
kilometra na odprti progi ali do kraja, kjer je skladišče 
materiala, overavlja knjižice namesto prometnega urad
nika . nadzorni inženjer,, progovni mojster ali starešina 
materialnega skladišča..-

i) y knjižico se vpisujejo satno celi kilometri, ne 
pa ulonliki. ;. • 

j.) Vsak uslužbenec, ki ima pravico do kilometrine, 
dobi začetkom vsakega leta v zameno za stari knjižici 
dve novi, in. sicer : eno. za lihe mesece (janua^ marec, 
m a h julij, september in noyember), drugo pa za.sode 
mesece (februar, april, junij, ,avgust, oktober in de
cember). u 

».,; -k), Na koncu vsakega meseca, najkasneje pa do 
^ôJipgaA, djiè .tekočega meseca ; za minuli mesec, mora 
izas^^fys^kdò^ syojo knjižico domači postaji zaradi ob
računa zaslužene kilometrine ter vzeti novo knjižico za 
potovanje v tem mesecu. 

'1) Uslužbencu, ki izgubi aH.uniči svojo knjižico, izda 
direkcija novo knjižico prati plačilu' kazni 50 Dih v ko
rist državrie blagajne. •• ! '•'•.,• ' 

_ m), Na en dan sme .biti vpisanih v eno knjižico m 
kilometrino inpr'eniùio največ šest potovanj. Toda na 
kratkih progah, kjer utegae biti na «n dan tudi nad Šest 

jit-S-'.'V •• 

W*H ' 
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potovanj, sme uporabljati vsak uslužbenec za isti mesec 
po dve knjižici. 

n) V razpredelek ^Počivališče« se vpisuje samo bi
vanje na končnih postajah vlaka, če je trajalo nad 6 ur 
in če na postaji ni bilo postelj v počivališču. Bivanje nad 
6 ur na vmesnih pcstajah, povzročeno s tem, ker se je 
zakasnil vlak zaradi prometne ovire, se ne vpisuje v knji
žico in se tudi ne Jemlje v obračun. 

o) Na postajah, ki imajo počivališče s posteljami za 
vlakovno osebje, se daje odškodnina za počivališče samo, 
?e .potrdi dežurni «radnik v knjižici poleg časa prihoda 
in odhoda v pripombi, da so bile vse postelje v počivališču 
oddane, in ce'oznaïi poleg tega, katero osebje in s kate
rega vlaka je uporabljalo počivališče. 

III. Nagrade za delo na terenu. * 
Člen 54. 

Za delo na terenu, za katero se smatra samo delo 
na objektu, ki je nad dva kilometra daleč od meje grad
benega okoliša stalnega službenega kraja, in sicer: za 
trasiranje, gradnja in rekonstrukcijo prog, pristanišč, 
plovnih poti, za snemanje zemljišč, morja, jezer,' rek in 
potokov, za kontroliranje in fundiranje mostov in razne 
meritve ob izdela«] objektov in zgradb na suhem in v 
vodi, za opraštanje (razčiščanje) proge ob nesrečah in 
nezgodah, za očiš^inje plovnih poti od potopljenih ob
jektov in klad, z», razlaščanje zemljišč, za preizkušanje 
lokomotiv in premoga, mostov in blokovniških signalov, 
odpravljanje in upostavljanje svetilnikov, pomorskih zna
kov in plutač, pristoji specialna nagrada za težje, napor-
nejše in za življenje in zdravje nevarnejše delo po tretjem 
odstavku člena 40. tega pravilnika, in sicer: 

a) gradbenim, hidrotehničnim, strojnim, elektroteh
ničnim in ladjedelskim inženjerjem, arhitektom in teh
ničnim nradnikom v sekcijah za trasiranje in gradnjo 
pri oddelku za gradnjo novih železnic in sekcijah za, 
gradnjo pri upravi pomorstva in režnega prometa za 
ves čas službenega dela in bivanja v teh sekcijah, dokler 
so sekcije na terenu. 

Za tehnične uradnike se smatrajo oni uradniki, ki 
imajo tehnično izobrazbo in kvalifikacijo uradnikov naj
manj iz drugega odstavka § 47. zakona o državnem pro
metnem osebju, kakor tudi oni, ki so bili pO zakonu o 
državnem prometnem osebju prevedeni in razvrščeni kot 
taki ; 

b) gradbenim, hidrotehničnim, strojnim, elektroteh
ničnim in ladjedelskim inženjerjem, arhitektom in teh
ničnim navtičnim uradnikom iz centrale ministrstva za 
promet, gene.ralne direkcije in oblastnih direkcij železnic, 
uprave pomorstva in rečnega prometa in oddelku za 

-gradnjo železnic v resortu ministrstva za promet, če so 
na terenskem službenem delu zunaj svojega 'fetalnega 
službenega sedeža; 

c) gradbeninf, hidrotehničnim, strojnim, elektroteh
ničnim in ladjedelskim inženirjem, arhitektom in teh
ničnim uradnikom v' sekcijah za vzdrževanje proge in 
vseh ostalih edinicah central, omenjenih pod b) tega 
člena, če so na terenskem delu zunaj okoliša svoje 
edinice. ' 

IV. poklade za nočno delo. 
Ölen 55. 

Za nočno delo pristoji doklada za težje m napor-
nejše delo tukaj imenovanemu železniškemu in prista
niškemu, prometnemu, skladiškemu, postajnemu, stroj
nemu osebju in osebju pri telegrafu v centralah oblastnih 
direkcij in generalne direkcije po nastopni razpredelnici 
in tarifi: 

> 

B. 

a 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Komu «•• 

a) p r i s t a n i š k e m u , ž e l e z n i š k o -
p r o m e t n e m u . s k l a d i š k e m u . 
p o s t a j n e m u o s e b j u in o s e b j u 
p r i t e l e g r a f u v c e n t r a l a h 
o b l a s t n i h d i r e k c i j in g e n e 

r a l n e d i r e k c i j e , in sicer: 

zvaničniku 

b) s t r o j n e m u osebju,-, 
in sicer: 

vozovnemu čuvaiu . . . . . . . 

Na vseh 
dispozi-
cijskih 

postaiah 

na dan 

10 
8 
3 

6 
5 
3 

Na 
ostalih 

postajah 

dinarjev 

6 
4 
2 

3 
2-50 
2 

Dnevničarji, ki opravljajo dolžnost reguliranih usluž
bencev, inia,;o za nočno delo doklado kakor uslužbenci, 
katerih dolžnost opravljajo, če imajo njih predpisane 
izpite. 

4' Člen 56. 

Za ncčno delo v, vsaki noči najmanj 8'popolnih ur 
se računi popolna doklada, za nočno delo v vsaki noči 
pod 8 ur pa se računi polovica doklade, če ni trajalo 
delo manj nego 2 uri. 

Za nočno delo se računi čas, prebit na delu od 20. 
do 6. ure. 

V. Nagrada za prihranke pri materialu. 

Udeleževanje pri nagradah in namen nagrad. 

Člen 57. 

1. Nagrada za prihranjeno gorivo in mazivo pri 
opravilih z lokomotivami se daje osebju, in sicer: stroje
vodjem, kurjačem, kuriLniškim šefom, pomočnikom ku-
rilniških šefov, kurilniškim podšefom,. strojnim nadzira-
teljem, nadkurjačem in kurilniškim delovodjam. 

Kdor je odrejen, da se pripravlja za strojevodjo • in 
»e zaradi tega vozi na lokomotivi, де dobiva nagrade za 
prihranjeno gorivo in mazivo. 

Dnevničar, ki opravlja dolžnost zgoraj omenjenega 
reguliranega uslužbenca ter ima vse strokovne izpite, 
predpisane za to dolžnost, ima pravico do prejemanja te 
nagrade kakor uslužbenec, čigar dolžnost opravlja. 

Delo na stroju (preizkus lokomotiv, premoga) in 
preizkus vagonov se šteje za terensko delo onim, ki ni
majo premije. Prav to velja za prevzemanje, materiala v. 
delavnicah na terenu. 
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2. Namen teh nagrad je, prizadeto osebje; izpodbu-
jati, da doseže, točno vzdrževaje redno predpisano vožnjo 
in odrejene povratne sporede dela, s poslovanjem in 
pripravljanjem čim večje varčevanje s tem materialom, 
Čim marljivejše vzdrževanje lokomotiv v pravilnem stanju 
in čim ekonomnejše ukoriščanje lokomotiv. 

Odmerjanje goriva. 

Člen 58. 

1. Za normalno gorivo, se smatra ono gorivo, od "ka
terega izpari en kilogram 4-0 leg vode pod nadpritiskorri 
10 atmosfer. 

Pr i . redukciji kateregakoli goriva na normalno se 
ugotovi z analizo in preizkusom kalorična vrednost tega 
goriva, na podstavi te vrednosti moč izparivanja in po 
tem njegov ekvivalent. Stopnja kotelnega efekta se jemlje 
pri tem vedno ista, namreč (И30. 

Ekvivalent raznega goriva odredi in določi general
na direkcija ter pošlje razpredelnico ekvivalenta vsem 
oblastnim direkcijam. Za vse območje državnih železnic ' 
v kraljevini Jugoslaviji velja glede nagrad za prihra
njeno gorivo ista razpredelnica ekvivalenta. 

Analiza in preizkusne določitve kalorične vrednosti 
raznih vrst goriva se vrše enotno pri kemijskem, odseku 
generalne direkcije železnic po navodilih, ki jih pred
piše ta direkcija. 

2. Les kot gorivo se mora porabljati za podkurjanje. 
3. Odmero normalnega goriva za vsak tip lokomotiv, 

za vsako vrsto vlaka in za vsako skupino železniških 
prog izdela za svoje območje direkcija na podstavi stati
stičnih podatkov o točno izvršenih preizkusih. Te odmere 
izda za svoje območje vsaka: direkcija v obiiki razpre
delnic in na enotnem obrazcu, ki ga predpiše generalna 
direkcija državnih železnic. 

To razpredelnico odmer pošlje vsaka direkcija pred
hodno generalni direkciji v odobritev ter jo potem izda. 
• Če vozi na isti progi več direkcij, določi odmero za 

to progo generalna direkcija. 
Odmera goriva mora biti taka, da je povprečni zaslu

žek na premiji, predstavljajoči normalno in neprikorno 
manipulacijo prizadetega osebja in isto kilometrino, pri 
vseh turnusnih skupinah izvestne serije, lokomotiv pri 
eni direkciji v skoro istem razmerju, če se vzporedi z 
onimi pri drugi direkciji. ' Generalna direkcija odobri 
razpredelnico odmer šele, ko jih vzporedi v vseh 
direkcijah. ' , 

Za poletni in zimski čas je treba določiti odmero 
goriva Točeno. Za poletni čas se računi čas od dne 
1. aprila do dne 31. oktobra, za zimski čas pa od dne 
1. novembra do dne 31. marća/Za poedine krajine sme 
določiti generalna direkcija na predlog dotične direkcije 
drug poletni in zimski čas. Odmera goriva se mora po
sebej določiti za prevoženi vlakovni1 kilometer kakor 
tudi za prevoženo kosmato težo, izraženo v lOOOtonskih 
kilometrih; v kosmato težo pa se,ne šteje ne teža vlakov
nih lokomotiv z zalogovniki (tenderji) ne teža pripreg 
ne teža dopreg kakor tudi ne teža na pol kurjenih loko^ 
motiv. 

4. Če vleče vlak ena lokomotiva, ji gre vsa odmera 
tako glede prevoženih vlakovnih kilometrov kakor tudi 
glede tonskih kilometrov. 

. Če se pdpremlja vlak z dvema lokomotivama na 
čelu, gre vsaki izmed njiju: 

a) odmera za prevožene vlakovne kilometre; 

• 855 

b) del odmere za učinjene kosmate (brutto) tonske 
kilometre, ki odpada sorazmerno na dotično lokomotivo 
po njeni predpisani normalni obtežitvi; n. pr.: 

Vlak vlečeta na delu proge ena lokomotiva serije A 
in ena lokomotiva serije B.normalno obteženi na dotič-
nem delu proge; za ustrezno vrsto vlaka bodi za serijo A 
500 ton* za serijo B pa 450 ton. Torej je treba od skupno 
učinjenih kosmatih (brutto) tonskih kilometrov računiti: 

za lokomotivo serije A 5 0 0 + 4 5 Q 

, za lokomotivo serije B p a 

500t ' 
500 -f 450 

4501 

c) Če vozi lokomotiva .prazna (strojni vlak) ali na pol 
kurjena, ji gre odmera za prevožene lokomotivske kilo
metre one vrste vlàka, s čegar brzino vozi strojni vlak 
ali s katero vozi na pol kurjena -lokomotiva. 

č). Če se odpremlja vlak z dvema ali več lokomoti
vami na^poedinih krajevnih vzponih, gre vsaki pripregi 
ali dopregi 1-pkratna odmera za učinjene tonske kilo
metre po točki b), in normalna odmera za prevožene 
vlakovne kilometre po točki a). Vlakovna lokomotiva 
dobiva normalno odmero za prevožene vlakovne kilo
metre. 

d) Vsaka direkcija odredi po odobritvi generalne 
direkcije za svoje območje one proge, za katere obra
čunava odmero po točki č). Odmere, ki so predpisane s 
tem pravilnikom, se morajo'smatrati, da ustrezajo seda-
njemu stanju z izvajanjem varčevanja. Kolikor se bodo 
ustvarili z -izboljševanjem strojne službe boljši pogoji za 
delo in prihranke, toliko se bodo tudi ti stavki (odmere) 
zmanjševali- da bo tudi nagrajeno samo efektivno pri-
pomaganje poedincev do prihrankov. 

5. Vsaka oblastna direkcija obračunava za premika
nje (razvrščanje) bodisi na postajah, kjer vlaki prehajajo, 
bodisi na postajah, kjer se vlaki formirajo in razvrščajo 
za vsako vrsto lokomotiv odmero, določeno za eno uro' 
dela. Ta odmera se ne jemlje v poštev za premikanja, ki 
so trajala manj nego 15 minut. 

, 6. Za eno uro držanja pare (rezervne) se obračuna« 
va odmera, ki ustreza ?Д ure premikanja. Ta odmera se 
ne jemlje v poštev, če se drži para manj nego 30 minut 
preko voznorednega postanka. 
. 7 . Za enourno dajanje pare za kurjenje potniškega 
vlaka, bodisi pred odhodom, bodisi med vožnjo, kakor 
tudi za dajanje pare iz. lokomotive zaradi napajanja se 
obračunava .odmera, ki ustreza polurnemu premikanju. 

8. Za dajanje pare iz lokomotive za desinfekcijo« 
unuvanje kotlov s toplo vodo ali za ogrevanje cistern se 
obračunava odmera tako kakor za premikanje.. 

9. Za lokomotive, ki se uporabljajo za odstranjeva
nje snega s proge s .snežnim odmetalom (plugom) ali 
»rez njega se obračunava odmera, kakor bi vlekle tovor-
ni vlak s, kosmato težo 100 ton. 

lO.^e,. se. lokomotiva, kj.se je pustila pod paro, od
pove in vrne kurilnici, a^ni izvršila nobene službe se 
mora potrošeno gorivo po zgoraj določenih normah od-
P Ä Ä °d zahtevane količine ter obračuniti po 
skladiščmh kurilmčm^ knjigah posebej. V takih pri
merih se odloči, č> izvirajo iz malomarnega opravljanja 
službe, koga naj zadene ta potfošek premoga. 

11. Za podkurjanje lokomotiv se odreja posebna od
mer a, ki je vpisana yr razpredelnico odmer. 
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Odmerjanje maziva. 

Člen 59. 

1. Za normalno mazivo se jemlje rudninsko olje za 
mazanje mehanizma in ležišč.lokomotivnih osi, če ustreza 
pogoj-em, predpisanim za to mazivo. 

Za ostala maziva še določajo po njih mazilni vred
nosti (odnosno po ceni) ekvivalenti, po katerih se mora 
njih potrošek pri obračunu znižati ali zvišati. 

2. Odmera maziva za en lokomotivski kilometer 
kakor tudi za en lOOOtonski kilometer se odreja posebej 
za vsako serijo lokomotiv na podstavi preizkusa in za, 
vse proge. Ta odmera je enaka ter se daje v obliki raz
predelnice kakor za premog. 

3. Nove lokomotive kakor tudi stare lokomotive, ki 
pridejo iz glavuega popravila, dobivajo za prvi mesec 
lKkratno odmero maziva. . 

4. Vsak kilometer, prevožen z zakurjeno ali na pol 
kurjeno lokomotivo, se jemlje pri obračunu odmere^za 
en lokornotivsk? kilometer; za vsak kilometer, prevožen 
z nekurjeno lokomotivo, pa se dajo posebne odmere 
maziva od enega kilometra prevožene poti. 

. 5 . Za eno uro premikanja se odreja posebna odmera 
maziva. To se obračunava samo, če je trajalo premika
nje nad 15 minnt. 

6. Ce se locomotiva, ki je za službo'pripravljena in 
namazana, odpove in vrne kurilnici, a ni izvršila nobene 
službe, se mor» potrošeno mazivo odpisati (odbiti) na 
isti način kakor premog (člen 58., točka 10.) ter -od 
zahtevane količine po skladiščnih knjigah obračuniti po
sebej. Od odm&,<! maziva se odbije količina, mäziva, W 
pristoji za pet ur premikanja; če se lokomotiva riè upo
rabi. '*e odbije količina, ki pristoji za eno uro pre
mikanja. 

1 Višina premije. 

Člen 60. 

1. Gorivo aii mazivo, prihranjeno po odrejeni odme
ri, se obračunava s cenami, normalnega goriva ali maziva. 

Cene normalnega goriva ali maziva odreja generalna 
direkcija na predlog dotične direkcije za območje vsake 
direkcije na podstavi cen za ekvivalent goriva ali maziva, 
ki se trosita v njenem območju. Občasno, če nastopijo 
izpremembe v teh elementih, določa generalna direkcjja 
nove cene normalnega premoga in maziva. Za cene nor
malnega goriva ali maziva in za njih eventualne izpre
membe se mora prej izposlovati odobritev generalne 
direkcije. .< 

2. Od prihranka, doseženega pri gorivu ш mazivu, 
se sme dati največ 50% kot nagrada o9ebju, ki ima pO 
členu 58. pravico do premije. Presežek pripade državi. 

3. Ta premija- se izplačuje iz proračunske partije za 
nabavljanje premoga in maziva. •'•'•• 'ài. 

PorazdeljeVatijc p,rè.mije. ' ' ' ' 

. •: Č l e n 6 1 . ' • . • . - . . . ' . 

1 Za vsako prihranjeno tono normalnega premoga 
In za vsak kilogram prihranjenega; normalnega maziva 
dobi strojna partija (strojevodja in kurjač) .25% ...pri
hranjene- cene za énó tono normalnega premoga, ah za 
en kilogram normalnega maziva. . ; 

Ta dobiček se porazdeli tako, da dobi strojevodja 

65%, kurjač pa 35%. Ce sta bila dva kurjača,'gre vsake
mu izmed njiju po 20% dobička, strojevodji pa 60%. 

Najvišja premija za strojevodjo sme znašati na me
sec 2000 Din, za kurjača pa 1100 Din. 

2. -Za vsako več potrošeno tono premoga ali vsak 
več potrošeni kilogram maziva plača partija 11% cene, 
določene za eno tono normalnega premoga ali za en 
kilogram normalnega maziva; 65% te vsote plača stroje
vodja, 35% pa kurjač. Če sta vozila dva kurjača, plača 
vsak po 20%, strojevodja pa 60%. Ce se v enem mesecu 
te vsote komu ne morejo odtegniti, ker ni zaslužene 
premije, se odtegnejo v prihodnjem mesecu. 

3. Strojevodja ali kurjač, ki v enem mesecu ne učini 
(ne prevozi) najmanj 1000 kilometrov na.glavnih progah 
normalnega tira, 800 kilometrov na vicinalnih progah 
normalnega tira, 600 kilometrov na progah 0-76 in 500 
kilometrov na zobatih progah in na tiru 0*60, nima pra
vice do nagrade za prihranek v tem mesecu. 

4. Ce vozi v enem mesecu več kurjačev z enim stro
jevodjo, se porazdeli nagrada med poedine kurjače po 
njih številu prevoženih kilometrov, odnosno po številu 
ur premikanja. 

5. Posluževalcem strojev, ki nimajo pravice, poslu
ževati lokomotive nà progi, se obračunava prihranek, 
dosežen pri gorivu in mazivu, na isti način kakor, stroje
vodjam, ki vozijo na progi; vendar pa dobivajo .samo 
80% tako izračunjene premije. Njih kurjači dobivajo 
normalno premijo. 

Pravico dote premije ima.dotično premikalno osebje, 
če je opravljalo v mesecu premikanje najmanj. 1Û0 ur. 

6. Od ostalega prihranka preko odmere strojnim 
partijam po členu 61., točki i., pripada kot premija: .. 

a) Šefu kurilnice z 10 in več lokomotivami v službi 
pripada kot premija od skupne premije, strojnih partij 
njegove kurilnice: -, • .' 

od prvih 15.000 Din 3%, ' .. . -
od naslednjih 25.000 .Din 2%, 
od nadaljnjih 25.000 Din 1%, 
od nadaljnjih .35.000 Din 0-5% 

. in naposled preko 100.000 Din 0-25%. 
b) Podšef (šefov pomočnik) kurilnice z 10 in več 

lokomotivami prejema 60% premije svojega šefa. : 

c) Dežurni strojni hadziratelji 'v kurilnicah г lô in 
več lokomotivami prejemajo, skupaj in enako 1;5% še
fove premije. Če je samo eden, prejema 90% šefove 
premije. Dežurnih strojnih nadziratéljev ne sme biti več 
nego trije. - , 

č) šefi kurilnic. ž' manj; nego 10,lokomotivami dobi
vajo 75% povprečne premije svojih strojevodij. 

d) Šefi stalnih podrejenih kurilnic prejemajo,; če 
imajo dodeljenih.več nego 4•lokomotive, premijo de
žurnih strojnih, nadziratéljev svoje, glavne kurilnice. Če 
imrajo podrejene kurilnice 4, ali manj dodeljenih loko
motiv, prejemajo njih šefi 60%, premije, ki jp dobiva 
strojni^adziratelj njih glavne kurilnice. ! •• •'••• 

PodŠefci podrejenih kurilnic,' odnosno kurilnic z manj 
nego 10 lokomotivami, katerih ne sme biti nikoli 'več 
nego dva, dobivajo po 60% premije svojih šefov. •'1'" 

è) Nadkürjač: Uživa povprečno, premijo kurjačeV evor 

jô kurilnice. Za nadkurjača je /treba smatrati strojevodjo 
ali kurjača s pravico, ravnati z lokomotivo, ki : rnü jé' po
verjeno ravnanje \z lokomotivo v1 okrožju ku-vflnice ra'.kl 
pomaga v večjih kurilnicah dežurnini" strojnim nadzira-
t e l j e m . '•' , '•'•' ; . ; • • . " • ' . ' •",•"':• ••.'•' 
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Nadkurjači pri kurilnicah z 10,ali več lokomotivami 
smejo prejemati" premije 600 Din, pri kurilnici s 4 ali 
več lokomotivami pa največ 400 Din na mesec. 

f) Delovodje uživajo 80% premije strojnih nadzira-
teljev«. 

g) Strojnim nadzirateljem in vršilcem dolžnosti 
strojnega nadziratelja, k i jih je postavila direkcija, pri
pada premija, če opravljajo, dolžnost, ki je določena za= 
take osebe, t. j . kadar vrše nadzorstvo s strojno službo 
v kurilnici (dežurni strojni nadzifatelji) -ali na progi 
(ostali strojni nadzirate!ji). 

h) Število strojnih nadzirateljev in vršilcev dolžnosti 
strojnega nadziratelja, tako dežurnih kakor tudi nedežur-
nih za poedine ediniće, se mora maksimirati, ko se nor
mira osebje. . 

i) Premija šefa kurilnice z 10 in več lokomotivami 
s m e doseči največ 1600 Din, šefov manjše kurilnice s 

. 4 -lokomotivami in več kakor tudi ostalega nadzornega 
osebja pa y ustreznem, znesku glede na porazdelitev pre
mije , po, tem členu. : ;••• 

. 7. Od о ф т к а prihrankov preko .odmere strojnim 
partijam po členu 61. in po obračunu, premije po točki 6. 
se dodeljuje kot premija uslužbencem strojnih oddelkov 
pr i oblastnih direkcijah in generalni direkciji vsota v 
znesku 2% celokupne premije, k i pripada .po tem pra
vilniku strojnim uslužbencem v, kurilnicah. 

a) Öd te vsoto sé odloči 80% za strojno osebje do
tične.,.oblastne direkcije, 20.% pa>a strojno osebje gene-, 
rame. direkcije. ...' ',.-'• ' ' 

b) Vsota v znesku '80% se moia porazdeliti .med 
osebje strojnih oddelkov pri' oblastnih direkcijah pò na
stopni lestvici: ,, .'" 

" za načelnika ali vïsilca dolžnosti načelnika 
oddelka , . • . . . • • • • • • • • • • 10 točk, 

za âefa.>tfoj^\©rometae službe, alL.vršilca •., • • J ..... 

еоШШ"Ш :6difeHt :Џ^^Џ^Ш'^^ 
službo . . . . . . :,..•:..• '••:'.•: V,- » u*;,v "*Л 

, za šefe ali vršilce dolžnosti Šefov tehničnih 
odsekov '. '. . N,.̂ y ;i,,..' •'."> '-,•,.-.% •-';:,-

•'lo'- 4 » 

8 

г з 
za ostale inženjerje do 

• 'Иа téhiiïcne' : u radnike 'do J% , , .... 
"' Do te premije iimajó*pr;a'vico;stro'3ni in tehnični urađ-' 

niki, izvzemši pripravnike; k i jirà, ta' Remija' y ćehtrali 
n e ' p r l p a đ f i : ' . ' ' • ' ' • '••'•-. • • • " ' : : " : ' S ' y " " ' - ' '-•'•.•; ' .;'"', ; ' v 

- 'c) 'Ztìèèek Vsote' %Ш, d o r e r i e ođ oblastne'direkcije,: 
eé''rlizàèiv ;m^fëmïia8ille и М Ш е п с е V srrèjhèm ;óddélkti' 
generalne direkcije, in: sicer': ; ; '- ' ' ';;;-; ' ,' 

za načelnika ali vršilca dolžnosti načelnika '' 
odÜelfo* v.- .K : " ' 'V". •.• .••''.-.• 'Ï }f№ ••''•' - -V.40 točk, 

za šefa strojno prometne s l u ž b e ' a l i ' v r ^ i l c a ^ V " ' ' ' ' ' ' ' 
dolžnosti.i.-šefa odseka za strelno :prOmeinè; . ' - ' : : 
SluÈboi ••: .;.'-. .P.•:;;••!'••" • >]•'• ^' •'•' -v« .;Ì;'<(YV'VI<;Ì'> 10. - V ' . : 

j , za: referenta in vršilca dolžnosti referenta' ; ''<.. 60 :.,,!• 
za ostale inženjer je do . . . ' . ' . . ' ' - . -v.- ' .4:. >•# '>.• 

-, aa. tehničpe ruradnike. d o . , ; ;. . • • > : : ...>:. 3 :,„'• 
.^Število ; točk. .za. [griženjerjetAn .»tehnične uradnike 

odreja,-načelnik.-oddelka. ..,;,,•.••,; ,;.. J,,>N '., .•..•<<(• 
.•$),- Ђо.Џpremije imajo pravico^amo. tehnični,organi, 

ižvzemši. .pripravnike,- ki jim • ta,pr;ejnijà (V„centrali) me 
pripada, ' • • • ; • ' • • . ' ' i : - - : - - ' i ':•'•:•!',:•;•,"•.'.•: ••••' : , ! . ; . • ' • • • • . 

d) Ena točka sme znašati največ 120 Din. i : , ' 
8. P„remije, kurilnjškega,, osebja.., obračunavajo, .-kuril-

хђњ.Џтк*Ta• ob;a£un.^pregledujejo in.kontroriTajp;.stro-;. 
k o ^ M i n ' ^ i ':•«#«": št:rpJ4ega.in-stiol£qyr4,.ra,^nski,or-
gatì Krznenega oddelka^ '• ,<v;.....;,.. . , .;:;-,;,; ,fiVr,-- ; 

9. Naloge za, izplačilo dajo oni, ki so z zakonom po
oblaščeni za to. . ..-•.. 

10. Nagrade za prihranke pr i gorivu in mazivu se 
obračunavajo vedno v naslednjem mesecu za minuli 
mesec, m sicer v glavnih kurilnicah (ki,vrše obračun tudi 
za svoje podrejene kurilnice), ter se izplačujejo konec 

: meseca tako, kakor je določeno v točki 8. 
; 11. Odredbe po členu 62., točki 2., veljajo tudi za 
; osebje, ki prejema nagrado za .pr ihranek goriva in 
maziva. ' 

Kaznovanje z izgubo premije. 
Člen 62. :„ 

1. Če povzroči pretirano varčevanje z gorivom in 
mazivom zamudo vlakov ali drugo motitev v prometu, 
kaznuje direkcija odgovorno osebje z delno ali popolno 
izgubo premije, bodisi premije za gorivo in mazivo, bo
disi premije samo za gorivo, za določen čas (največ za 

.1 mesec); v ponovljenih primerih se izrekajo kazni todi 
do 3 mesecev. Л 

2. Ce se ugotovi, da so se vnela osišča ali sé po
škodovali poedini deli lokomotive zato, ker se je poizku
š a l na pretiran način doseči prihranek pri mazivu, kaz-T 

nuje direkcija dotično partijo strojnega osebja z izgubo 
'premije za prihranek maziva ali goriva za izvesten čas, 
.največ"ža 1 mesec,: v ponovljenem primeru pa do 3 me-
• s e c e v . - •.:•••.•.;•.-•:'. '.••'•'' •••-•••.' 

3. Onemu nadzornemu osebju, k i zanemarja -svojo, 
dolžnost ali jò opravlja pogrešno, sme direkcija za nekaj 

i časa ali za vselej odtegniti premijo "bodisi deloma, bodisi 
;pojpolnomà. 

4. Izguba., premije V: teh pr imer ih né vpliva na- ka-
,žensko postopanje'in, velikost kazni, s kà*éro kaznuje ' 
direkcija svoje osebje za neprimerno delo in' za kazniva 

^dejatfààv:kaJkìr \*Ш ne. p a eventealno povračilo škoduj 
ì. '.. Vsaka kazen in izguba premije s e mora, objjttl? 
»z r'aapisjom vsfemu strojnemu osebju. !•'; ' ;>I.C 

5. Osebje, ki obračunava, pr-eglediijej kontrolira "ter 
izplačuje to premijo, j e odgovorno po zakonu o državnem 

^prometnem osebju, če ne izvrši tega posla o pravem času. 
) •' 6. Gorivo in mazivo se pregledujeta in kontrolirata 
j pO pravilniku za račiMo vodstvo i h finance državnih že-
leznic. '•"';'' • ' ' •'.'. ,' '''' '.-

VI. Nagrada za zvišano produkcijo. 
Izračunavanje iii porazdéljevaùje nagrade za zvišano 

! ' . ; produkcijo nadzornemu, osebju. 

• . ' / ' Člen 63. .- ;; .-.-.: V] 

T 1. Ža zvišaiko pTodûkcijô'pb časovnem ali ^kordnem 
sistemu'-ima;, pràvjjèq; dip., nagrade za .zvišano produkcijo 

^pöleg^dela^qey . t u ^ ^ ^ d z o r n p , osebje, delavi^c i i strb- -
kovnp;,osebje, teimičnega-. odseka spojnega oddelka pr i 
generalni direkciji, pod cigar ^upravo so deiày^îpe.,.,, 

, 2..^.Nadzöpnp osebje; ima med, pdsotätypm pravico dà 
jnagrade sanjo..za.,skupai:Ì5 dni. y enemjietu. %& odsot- , 

^stvo nadzornega. osebja je smatrati .feolezen^,. dopust -M,-
periodično, prideijéveinje drugi službeni e d i n i c L . ' -v> . 
j ?. Ko oje, izračunava nagrada za- zvišano produkcijo 
'osebju, | e tteba: ;ppgtppati takorle: . 
| à) V vsaki delavnici se mora .dolQ^ti glede, na njen» 
Juredi.tev. fza vsakih 100 delavcev micimalnp. steyilo loko-
;mp't|yßk|h; iii vACionskih ^.eaöt. ;ki- jih je trèb%,popraviti > 

| т а mesec. Čim bolj se izpopolnjuje ureóUtev.delavnice z 
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nabavo modemih strojev, modernega orodja in drugih 
investicij, tem bol] se mora to število lokomotivskih in 
vagonskih enot zvišati. 

b) Za minimalno število lokomotivskih L in vagon
skih V enot, ki ga odredi generalna direkcija na predlog 
delavničnega upravnika, se nadzornemu osebju ne daje 
nagrada ' 

Člen 64. 
Nagrada se daje: 

' a) za popravilo lokomotivske enote preko števila L 
po 2500 Din; 

b) za popravilo vagonske enote preko števila V po 
150 Din od enote. 

Člen 65. 

Za popravilo lokomotivske enote se smatra glavno 
popravilo lokomotive tipa S. D. Z. No. 2001 (premikalne), 
ki se pošlje v delavnico, ko je prevozila 80.000 do 100.000. 
kilometrov. Za druge tipe. lokomotiv odreja generalna 
direkcija razmerje proti tej lokomotivski enoti, upošte
vaje njih konstrukcijo. • , 

Po obsegu popravil, ki jih je treba izvršiti ria loko
motivi, se dele popravila na te-le kategorije:••• 

1. Periodigli pregled lokomotive, k i se ÌZVTSÌ po 
vsakih 40.000 prevoženih kilometrih (ali čez leto dni). 

2. Glavno popravilo lokomotive, ki se izvrši po vsa? 
kih 80.000 do 100.000 prevoženih kilometrih ali v vsakem 
tretjem letu. :>•:••.. 

3. Glavno popravilo z revizijo kotla, ki; se izvrši v 
vsakem šestem letu. Če se izmenjajo pri tem popravilu 
samo poedini 3 H lokomotiv, peči (kakor n. pr. cevne 
stene) ali podolgastega kotla, spada tâko popravilo v 
kategorijo: >Glavna revizijska popravila No.l«. ; ••/.. . 

Če se izmenja vsa peč ali podolgasti kotel, spada; 
to popravilo v kategorijo: »Glavna revizijska popra
vila No. 2«. 

Glede odrejanja premijskih stavkov za popravilo 
poedinih tipov lokomotiv velja člen 67. 

Člen 66. • i 

Za popravilo vagonske enote se smatra srednje po
pravilo odkritega tovornega vagona z železnim stojalom 
in z lesenim grodom. 

Po obsegu popravil, ki jih je treba izvršit}' na. vago
nu, se razvrščajo vagoni v tri kategori je:- ' ' '••' ' 

1. vagoni z malim popravilom in s periodičnim pre-; 
glêdom; ' ' '. _\'' 

2. vagoni s srednjim popravilom in s periodičnim 
pregledom; 

3. vagoni z velikim popravilom in s periodičnim 
pregledom. ', ' • - " ' ; . - . ' 

Tekoča popravila, kakor h. pf. izmene spenjač, od-
bojnikov itd., je treba vršiti zunajglidvnnVdelavnic',. če 
pa se vrše v glavni delavnici, se za taka popravila1 riè ' 
daje nagrada: " ' • • ' " '• '•; ' 

Po predpisu je treba pregledati periodično tovorne 
vagone po triletni uporabi, potniške "vagone z dvema 
osema po enoletni, potniške vagone s Štirimi òsmi pa po' 
poluletni uporabi. ' "'•'•''-

Vrste popravil, ki jih je treba izvršiti na nedostat
nih tovornih in potniških vagonih, so detajlirane v pri
loženih popisih popravil. 

Nagrade za popravilo vagona se morajo obračuna
vati v razmerju proti srednjemu popravilu ..(glej drugi 
odstavek tega člena) po tem-le razmeriu- : 

A. Za tovorne vagone: 

1. malo popravilo s periodičnim pregledom 0-30 od 
srednjega popravila; 

2. veliko popravilo s periodičnim pregledom 1-30 od 
srednjega popravila; 

i 3. obnova tovornega vagona 2-50 od srednjega po
pravila. 

B. Za p o t n i š k e v a g o n e : 

1. malo popravilo s periodičnim pregledom 0/30 od 
srednjega popravila; 

2. veliko popravilo s periodičnim pregledom 1-80 od 
srednjega popravila; 

3.. obnova potniškega vagona 4 od srednjega po
pravila. 

Člen 67. 

Razmerje poedinih vrst lokomotiv in vagonov kakor 
tudi njih popravil proti lokomotivski ali vagonski ' enoti 
odredi generalna direkcija na predlog delaVnične uprave, 

! upoštevaje njih konstrukcijo. 

•; . Člen 68. 
i ' ' . ' ' 

Nagrada za zvišano produkcijo, po odbitku 6% za 
izplačilo nagrade strokovnemu osebju tehničnih odsekov 
strojnega oddelka pri generalni direkciji, se mora deliti 

• med nadzorno osebje delavnic po tem-le stavku: 
. ' a) upravnik delavnice po 10 točk; 
! b) njegov pomočnik po 8 točk; 

c) šefi tehničnih odsekov (montaže, kolnice itd.) po 
7 točk; 

č) pomočniki šefov tehničnih odsekov po 5 točk; 
d) inženjerji in tehnični uradniki, dodeljeni gore-

njim uslužbencem, po 4 točke; ' • ' .' 
. ' e) delovodje tehničnih odsekov po 4 točke, 

število točk za inženjerje, tehnične uradnike in 
'delovodje določa načelnik strojnega oddelka generalne 
direkcije na predlog delavničnega upravnika; 
; • ' f) ostalo osebje, ki pripomaga, da se zvišuje pro-
'dukcija v delaynicah, in sicer pri delavnicah I. rede 
;skupnp 50 točk, pri ostalih 25 točk. 
i Po odobritvi generalne.direkcije na predlog delav-, 
ničnega upravnika se izplačuje nagrada za zvišano pro
dukcijo iz prihrankov na kreditu, odrejenem za izplače
vanje delavničnega osebja; obračunava pa.se v rednih' 
seznamkih urnin. , .. 

i Obračunjena urnina se vpiše v plačilni seznamek , 
•v̂ ake delavnice posebej. • • 
• Seznamki za nagrade se predlože pred izplačilom 
idirekciji v pregled in odobritev po rednih predpisih, ki 
jveljajo za to. vendar pa tako, dà sme znašati največja 
nagrada, in sicer: 

•upravniku ali šefu delavnice I. vrste do 1500 Din, 
i Upravniku ali Šefu delavnice II. vrste do 1200 Din, 
\ upravniku ali šefu delavnice III. vrste do 900 Din, 
.ostalim pa v sorazmerju proti zgoraj označenim točkam; 
toda ena točka sme znašati največ 150 Din. Eventualni' 
pogreški se obračunijo pri prihodnjem mesečnem iz-

Iplačilu. • : . 
Osebje, ki uživa po tem pravilniku nagrado za zviša

no produkcijo, ririma pravice do ostalih doklad, določenih'' 
s pravilnikom o postranskih prejemkih uslužbencev 
državnih prometnih naprav. ' ' •}•'•"" 
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Dnevničarji, ki opravljajo dolžnost zgoraj naštetih 
Reguliranih uslužbencev ter imajo vse strokovne izpite, 
predpisane zanje, dobivajo nagrado kakor uslužbenci, 
katerih dolžnost opravljajo. 

Dobljena vsota 6% nagrade za zvišano produkcijo 
delavcev, kot nagrada strokovnemu osebju tehničnih od
sekov strojnega oddelka pri generalni direkciji, se mora 
razdeliti po nastopnih stavkih: 

a) šefom in vršilcem dolžnosti šefov odseka 10 točk 
. b) .referentom in vršilcem dolžnosti refe

rentov • . • • • "• • • . . . . •• 6 točk 
;- c) ostalim inženjerjem do . . . . . • . 4 točk 

" č) tehničnim uradnikom do. . . . . . . 3 točk 
,..-, Število točk za uslužbence pod c).in č) odreja na

čelnik oddelka. . : , 
Ena točka v centrali sme znašali; največ 120 Din.' : 

Onemu nadzornemu osebju, ki prejema* nagrado za 
znižano produkcijo po tem členu, k i p a po oceni nadreje
nih opravlja svojo službo nepravilno, neredno in ne-
marljivo, se sme premija znižati, in sicer tako-le: 

1. Upravnik delavnice sme izdati odločbo, s katero 
se znižuje premija do zneska tridnevne premije. 

2. Načelnik strojnega oddelka pri generalni direk
ciji sme izdati odločbo, s katero se znižuje premija do 
zneska osemdnevne premije. 

Zoper upravnikovo odločbo, s katero se je izrekla 
kazen, se sme podati pritožba na načelnika strojnega 
oddeika pri generalni direkciji v 8 dneh, tako tudi na 
generalnega direktorja, če je izrekel'kazen načelnik. 

Kazni. 

Člen 69. 

Ce popravljena lokomotiva ali, popravljeni vagon 
ne vzdrži v prometu toliko casa, kolikor ga je predpi
sanega, marveč se mora poslati zaradi slabega popra
vila pred odrejenim rokom iznova v delavnico, zadene 
tako popravilo delavnico, ki je popravila dotično loko
motivo, odnosno vagon in se ne sme zaračuniti za 
premijo. 

Glede kaznovanja nadzornega osebja, ki zanemarja 
svojo dolžnost ali jo pogrešno opravlja, veljajo odredbe 
v točkah 3. in 5. člena 62. tega pravilnika. 

Pritožbe. 

Člen 70. 

Pritožbe'delavcev zaradi manj. vračunjenega dovolje
nega delovnega časa in.vsa nesoglasja med.delavci in 
nadzornim osebjem, preiskuje najprej delavnični uprav
nik . s pripomočjo, strokovne komisije; po potrebi se 
morajo odrediti poizkusi za dotično de,lo ali pa se zahte
va, intervencija generalne direkcije, ki odloči kot posled
nja instanca. • 

Nagrada za prokočasno in akordno delo pri trcbljenju 
g trebilnico (bagerjem). 

Člen 71. 

Da bi se prizadeto osebje trebilniške sekcije pri 
upravi pomorstva in rečnega prometa izpodbujalp, da 
doseže prihranke pri materialu in s prekočasnim delom 
in večjim naporom poveča uspeh dela in čimboli ukoristi 
•delovni čas za delo- strojev na poedinih trebilniških gar

niturah, prejema osebje nagrade za prekočasno- in' 
akordno delo. 

Člen 72. 

Uslužbenec, ki prejema omenjeno nagrado, ne more 
prejemati kakršnekoli druge nagrade, ki bi mu šla za, 
izvršeno prekočasno delo. 

Č l e n 7 3 . ••-•••••• 

Za enoto za obračunavanje gorenjema povračila se 
jemlje 1 m3 celokupnega koristno strebljenega -mate
riala, in sicer če je povprečni uspeh trebilnice na enemT 
delovnem kraju za en delovni dan dosegel najmanj nor-j 
maino določeno količino kubature po razpredelnici, ki; 
se določi z odločbo gospoda ministra za promet na pred-; 
log uprave pomorstva in rečnega prometa. j 

Ce uspeh trebljenja na. enem delavnem kraju ne; 
doseže normalno določene količine kubature, ne priuadaj 
povračilo za ta posel. j 

Člen 74. | 

Povračilo se izplačuje osebju, zaposlenemu neposred
no pri trebilniških garniturah (reguliranemu in nereguli-
ranemu), in osebju.trebilniške sekcije, ki je s svojim de
lom pripomoglo, da se je povečal uspeh in da so • se; 

prihranili stroški. ' , ! ' 
Višina obremenitve 1 m8 strebljenega materiala' 

za celokupno osebje sekcije se gib-lje do Din Ì'— irr 
je odvisna od vremena, vodne višine, vrste materiala 
in zmogljivosti objekta. ' . 

Odškodnina se določa in izplačuje po~ dovršitvi vsa-* 
kega poedinega posla na osnovi kolavdacijskega eia-; 
borata. 

Vsota, ki naj pripade osebju, se porazdeli po točkah.' 
po lestvici, ki jo predpisuje vsako leto z odločbo gospod1 

minister za promet na predlog uprave pomorstva in 
rečnega prometa. .' 

Ob koncu vsakega meseca se sme izplačevati tudi 
pred devršitvijo dela, toda po dokazanem uspehu, ta na
grada začasno do 2/s zneska za ta mesec. 

Člen 75. 

Mesečni znesek nagrade vsakega poedinoa, ki ima pri 
njej svoj delež, je lahko: a) za osebje, ki dela na trebilmi-
ških karavanah, največ 60%, za neregulirane matroze ini 
ladijske delavce po 70% njihovih rednih zaslužkov, in 
b) za" osebje, zaposleno v sekciji, največ 40% njihovih, 
zakonskih prejemkov za .regulirano in ono pomožno. 
osebje, ki opravlja dolžnost reguliranega osebja. 

Nagrada se izplačuje iz dotičnih materialnih kredi
tov, odobrenih za trebiiniška dela. » , 

. Honorar poveljnikom prezimovališč. 

Člen 76. ' 

Poveljniku prezimovališča, ki ga postavi pristojna 
pristaniška kapetanija na osnovi člena 6. pravilnika o 
prezimovališčih, v ostalih prezimovališčih in važnejših 
zimskih zavetiščih, pripada od dne postavitve do dne 
razrešitve od dolžnosti honorar za opravljanje te službe 
za račun uprave v znesku do največ 30 Din na dan. 

Rešitev o tem izda po predlogu uprave pomorstva 
in rečnega prometa minister Za promet, izplačuje se pa 
v breme kreditov za potne in selitvene stroške uprave. " 
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VII. Nagrada za delo v akordu in za pospe
šeno delo. 

Člen 77. 

, Pri kontroli dohodkov se plačuje delo v akordu po 
količini izvršenega posla; in sicer po nastopni razpre
delnici sorazmerno s poslom, izvršenim med pisarniškimi 
delovnimi urami. 

> 
£ 
Ć 
m 

N 

1 

2 

3 

' 4 

- ~° 

6 

PrekoČasno delo v akordu. 

Za kai 

Za revizijo manipulacijskih pristojbin po ca-

Za revizijo kalkulacije transporta prtljaee in 
ekspresnega blaea. odpremljanja prevozni
kom za eno doplačilno karto, civilno belico, 

Za revizijo mesečnih računov n kartonskih 
kartah potniških blagajn in prodaj vozovnic 
za eno pozicijo mesečnega računa . . . . 

Za izračunavanje in sestavo računov o krediti
ranih voznianah za prevoze potnikov, za en 

., Za revizijo kalkulacije in računov o brzovoz-
nem in 3pnrovoznem blatiu v inozemskem 
prometu, odnosno za revizijo oddajnih ra
čunov, prr ijnih računov, sestavo predaj-
nih računov za vsako pozicijo in sodelujočo 

Revizija kalkulacije in oddajnih računov brzo-
voznega in sporovesnega blaga v notranjem 

Dinar
skih 
par 

5 

10 

Ц 

20 

20 

30 

a) Znesek zaslužka, enega uslužbenca v akordu ne 
sme p;esezati vsote 700 Din na mesec. 

b) V akordnem delu opravl.eiii posel se mora kontro
lirati š süperrevizijo. 

c) Süperrevizijo vrši oddelek po službeni dolžnosti 
in je zanjo odgovoren. Uslužbenec, ki se v njegovem 
akordnem delu najde pogrešek, izgubi nagrado za akord
no delo za ta mesec. * 
' ' čj Akordno delo se ne sme opravljati ob pisarni
ških urah, marveč se mora opravljati zunaj teb/ ur, in 
eiper v pisarni največ po 2 uri na dan. 

d) Uslužbencu, o katerem ?e ugotovi, da zanemarja 
zaradi akordnega dela svojo redno dolžnost,'kakor1 tudi 
nsražbericu, ki ne opravlja akordnega dela skrbno in 
vestno, odvzame načelnik kontrole dohodkov pravico do 
akordnega dela. 

e) Noben Uslužbenec nima pravice zahtevati, da se 
mu daj akordno delo. 

f) Akordno delo sme znašati samo- eno tretjim/red
nega posla, ostali posel pa se mora dokončati med pisar
niškimi urami. 

f.~rNagrada za delo v akordu se.odreja in izplačuje po 
posebnih predlogih in odobritvah ministrstva za promet. 

. VÏII. Posebne nagrade. 
1 Clfn 78. ... 

Za zaporniško službo se da fe posebna nagrada 50Piri 
na mesec naprej obenem z rednimi prejemki, in to; pro-

govnemu mojstru, progovnemu desetarju, progovnemu 
čuvaju ali kretniku, čigar rodbina opravlja zaporniško 
službo, in sicer samo, dokler jo opravlja. 

To nagrado ima tudi dnevničar, če opravlja službo 
reguliranega uslužbenca in ima predpisani izpit. 

Nagrada za opravljanje dvoje dolžnosti. 

Člen 79. 

Progovni čuvaj,-ki mora poleg tega, da opravlja red
no dolžnost, opravljati še drugo službo (prodajanje vo
zovnic na postajah, semaforsko in ;signalno službo, služ
bo blokovnega čuvaja itd.), dobiva poleg rednih, pre
jemkov po 50 Din na mesec kot posebno'nagrado, teto 
dokiado dobivata tudi pomorski semaforist in luški 
ladjevodec, ki je obenem šofer motornih čolnov. 

Isto doklado dobivajo strojni uslužbenci za čiščenje 
kotlov in luški svetimiški in ribarski uslužbenci, ki 
opravljajo poleg svoje redne dolžnosti ob istem času tudi 
hidrometrično, signalno, meteorološko službo ali službo 
poveljnika motornih čolnov, šoferja ali desinfektorja. 

Svetilniški, luški ali ribarski uslužbenec, ki opravlja 
poleg svoje redne dolžnosti tudi službo prižigalca in nad-
ziralca luške ali obalne luči, prejema za to nagrado po 
odobritvi ministra za promet in na predlog direkcije 
pomorskega prometa. Ta nagrada se odmerja po vrsti, 
geografskem položaju in izpostavljenosti luči 1er vremen
skih! razimerah* in sme znašati do 100 Din na mesec. 

Člen 80. 

Uslužbenec, ki zasledi ob opravljanju svoje redne 
dolžnosti počeno tračnico na pregi in to takoj naznani 
najbližji edinki,' dobi za to 50 Din kot posebno nagrado, 
ki se mu izplača po odobritvi direkcije, na predlog pri
stojne sekcije za vzdrževanje proge na poseben plačilni 
seznamek; temu seznamku mora biti priložen zapisnik, 
3 katerim se potrjuje, da je tračnica počila in da se je' 
nadomestila z novo. 

' " . Člen 81. 

Uslužbenec, ki zasledi ob opravljanju redne dolž
nosti počeno os pri vlakovnem vozu in to takoj naznani 
postajnemu načelniku ali najbližjemu pristojnemu organu, 
dobi za to 500 Din kot posebno ^agrado, ki se, mu izplača 
na predlog strojnega oddelka direkcije po odobritvi di
rektorja oblastne direkcije na poseben plačilni seznamek; 
temu sefcnamku mora biti' priložen zapisnik, ' s' katerim 
se potrjuje, da je os počila in da se je dotični Voz zaradi 
tega iz vlaka izločil in kam poslal v popravilor ; > 

t o nagrado ima tudi dnevničar, Če opravlja službo 
reguliranega uslužbenca ter ima predpisane izpite. 

Čuvanje proge v skalovju. '.. . 

Člen 82. 

Progovni desetar ali čuvaj, čigar okoliš je'v skalovju, 
dobiva poleg rednih prejemkov po 50 Din ûa mesec na
prej kot posebno nagrado žV Čuvanje proge v skalovju. • 

Isto doklado. dobivat^ progovni desetar in čuvaj v 
predorih in krajihj težavnih za življenje, na predlog grad-

: -V* 

-M 
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benega oddelka direkcije im z odobritvijo generalne- di
rekcij© za vsak poedini primer. 

, To nagrado ima tudi dnevničar, če opravlja službo 
reguliranega uslužbenca ter ima predpisane izpite. 

Preprečevanje strkov. 

Člen 83. 

Če uslužbenec, delavec ali privatna oseba pomore, 
da se ne pripeti strk, nesreča ali škoda, dobi za to kot 
posebno nagrado do 5000 Din, in sicer na predlog pristoj
nega oddelka,. 

, 0 nagradi iz tega člena do 1000 Din odloča direktor 
oblastne, direkcije, preko tega zneska pa generalni di
rektor. . : л 

Če je pomoglo več oseb, : preprečiti strk, nesrečo, ali 
škodo, se razdeli mednje ta nagrada solidarno. 

Glede, tega izdatka se mora zahtevati od krivcev, če 
jih je kaj, da ga povrnejo državni blagajni'. 

Napajalniški in trajektni pazniki. 

Člen' 84. 

Napajalniškim paznikom v Beogradu, Zagrebu, Ljub-
bljani, Subotici, Nišu, Novem Sadu in Sko.plju se daje za 
čuvanje napajalnic poleg rednih prejemkov po 50 Din 
na mesec naprej kot posebna nagrada. 

Ta nagrada se. sme dajati tudi napajalniškim- pazni
kom na drugih večjih postajah po odobritvi ministry za 
promet na predlog oblastne direkcije. 

: •;• .-, ,• . .' . ц^> ; Člen 8B> / 4.:--i.:'-VtV..*-rê 'v 

Trajektnemu nadziratelju se daje. poleg rednih pre
jemkov po 100 Din na mesec naprej kot posebna nagrada! 
To nagrado ima tudi dnevničar, „če opravlja službo regu
liranega uslužbenca ter ima predpisane izpite. 

Honorarji učiteljev v železniških šolah in tečajih kakor 
tudi ostali honorarji. 

• Člen 86. • ' ' 

Honorar učiieije::: strokovnih železniških, obrtnih 
in ostalih šol in .tečajev ministrstva za promet odobri 
minister, za promet v mejah kreditov, odobrenih za to s 
proračunom, vsako leto naprej na predlog .direkcije, ki ga 
mora ta-podati pravočaeno?.in po redni poti z učnim pro
gramom in seznamkom učiteljev kakor tudi vsemi osta
r m i , podatki za poslovanje in financiranje dotične šole 
aH dotičnega tečaja.. . • ' . 

Honorar za eno uro sme znašati največ, 30 Din. 
Uslužbencem, ki so šolam ali tečajem stalno doder 

ljeni na delo,'pripada ta honorar samo za ure preko nor
malnega' števila, število normalnih Ur pa скггеја pristojna 
uprava, kateri šola ali tečajjprapadata. 

Honorar sme znašati na mesec največ 1200 Din. 

Člen 87. ; 

Minister za ' promet odobrujé honorar za. izredno, 
uspešno,, koristno in napredno/delo ekspertom strokovnih 
anket kakor tudi honorarje za ekspertize,;hi to iz kredita, 
odobrenega za to s-proračunom; 

Dajanje železniškega premoga in starih pragov. 

Ölen 88. 

Železniški uslužbenci in ostala uslužbenci državnih 
prometnih naprav smejo dobiti vsako leto za čas od dne 
1- januarja do dne 31. decembra iz najbližjega skladdžČa 
železniški premog in drva po nabavni ceni, zvišani za 
10% režijskih.'stroškov, po nastopni razpredelnici: 

<s 
-4-9 
»00 

D. 
«S N 

1 
2 

i 
5 
6 
7 
8 

Zvanje 

Oženjen uradnik . . . • » , , , 
Neoženjen uradnik . , . . . , ". . 
Oženjen zvaniênik . ". . . . . . 
Neoženjen zvaničnik . . . . . . 
Oženjen služitelj ..' 
Neoženjen služitelj . -...'.-..-•. . . . 
Oženjeno pomožno osebje . . . . 
Neoženjeno pomožno osebje . • » . 

Ton 
premoga 

S 
1 
2 
1 
2 
1. 

' • • 2 • " 

1 

Metrov 
drv 

12 
4 
8 
3 
8 
3 

, 6 
3 

Člen 89. 

Premog in drva se dajo uelužbenceni samo, če, to ne 
krati redne državne potrebščine za vzdrževanje prometa. 

Stari pragi, če jih je kaj, se dele samo. progč-vnemu 
osebju analogno kakor drva po cehi, ki jo odredi gene
ralna direkcija ob začetku vsakega leta. 

•Uslužbenec, za katerega/se ugotovi, da je zlorabil 
to pravico, izgubi pravico do nakupa po'znižani ceni za 
vedno. 

Členi 90. 
Denar za premog, drva in stare prage se polaga na

prej,, potem pa se oddaja material po navodilih, ki jih 
izda generalna direkcija državnih Železnic, na predlog 
svojega ekonomskega oddelka,4 -

Nagrade za kazenska doplačila v vlaku. 

• Č l e n 9 1 . ••',,. 

Propetnim uslužbencem, ki so upravičeni, pobirati 
denar za izdane kazenske doplačilme vozovnice, se daje 
kot nagrada, in sicer: 

a) 10% vlakovnemu revizorju od celokupne vsote po
branih doplačil, izvršenih ob reviziji vlakov; , 

i b) .10% vratarja od celokupne vsote pobranih do
plačil, izvršenih pohnjegpvi prijavi; ••..•.«..: 

c) 6% sprevodniku, odnosno manipulantu . îm-. 4%. 
vlakovodji od celokupne vsote izvršenih doplačil, iavssemši 
primere, v katerih se po doplačilnih biletih ne vračunava 
nikakršno doplačilo in ne pobira noben presežek. : 

. Največja. vso/ta, ki se sme izplačati v takih-рг4тфЈШј 
ne sme biti večja od 50 Din za vsak piedini prime*. -N.'4 

Od vsot, ki se poberejo, kot konvencionalne'" kazni, 
se izplača 10% kot nagrada zalótitéljem nepravilno 'pri-" 
javljene vsebine in teže blaga, vtovorjenega v -vagon. *№ 
nagrada ne sme biti za en primer in eno partijo večja 
od 500 Din. ' ': .'-'•' ' ' ' , ' • ' " ' ' 

' Izplačilo zalotiteljske nagrade se vrši po plačilnem 
seznamku. v katerem mora potrditi strokovni oddelek 
umestnost izterjane konvencionalne kazni, po c^otóìvi 
direkcije. ' . ' • • ; "- ' v" 

№. •••: 

v ../ 
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Člen 92. 
Denar, pobran za ta kazenska doplačila, morajo 

uslužbenci ^акој izročiti pristojni blagajni z seznamkom. 
Blagajna mora ta dohodek v kosmatem znesku takoj 

vpisati v dnevnik blagajne kot dohodek, skupni znesek 
nagrade pa takoj obračuniti, ga po odobritvi starešine 
dotične neposredne edinice izplačati po seznamku ter 
vpisati v dnevnik blagajne kot razhodek. ' 

< Nagrada potapljalcem v morski in rečni vodi. 
; . Člen 93. 
! Državnemu usluzbencu-potapljalcu v vodi pristoji za 
eno uro potapljanja, nëglede na globočino, 20 Din kot 
specialna, potàpljalslca nagrada. 

IX. Omejitve. ' ' 
; Člen 94. 
; Poleg predhodnih, omejitev v tem pravilniku se pred
pisujejo še te-le: . • • - ' • 

Za evidenco, kontroliranje in za overavljanje pra
vilnega obračunavanja nagrade za terensko delo mora 
biti pri vsaki edinici posebna »knjiga terenskih del«, v 
katero mora vsak uslužbenec takoj vpisati vse potrebne 
podatke s popisom dela na terenu. Obrazec te knjige 
predpiše gradbeni oddelek generalne direkcije državnih 
železnic glede na Člen 4. tega pravilnika. 

Člen 05. 
Uslužbenec, >* ima pravico do več.nagrad, odnosno 

doklad po tem pravilniku, sme prejemati za isti čas samó 
eno nagrado, odnosno eno de klado, in sicer ono. ki si jo 
earn izbere. 

cien ee. 
Nagrade po tem pravilniku pristoje osebju samo, če 

je za njih izplačevanje odobren v preračunu kredit in 
kolikor je odobren. 

Minister za promet zniža o pravem času na predlog 
finančnega, oddelka vse postranske prejemke, za katere 
ne bi bilo dovolj pokritja za izplačevanje do konca leta 
po tem pravilniku. 

X. Prehodne odredbe. 
Člen 97. 

-, Ta pravilnik stopi v veljavo od dne, ko se razglasi 
v >Službenih novinah«, prejemki po njem pa teîejo od 
dne 1;.aprila 1932., ko je prestal veljati pravilnik o po
stranskih prejemkih, uslužbencev državnih prometnih 
naprav z dne 20. novembra 1926., F. O. br. 7345/26* z 
vsemi njegovimi izpremembami in dopolnitvami. 
', •. (G. D. br. 34.476/3? — M. S. br. 2032/32). 

Midister za promet 
•i> Laz, Radivojević s. r. 

Minister za finance 
,. dr. Mil. R. Đorđević s/ r. 

Ministrski svet je usvojil predmji pravilnik v svoji 
eeji .z.dne 8. aprila 1932. 

Predsednik 
ministrskega sveta, 

minister za zunanje posle 
/,.•'• dr. V. Marinkovič s. r. 

(Podpisi o=talih ministrov.) 
"" * »Uradni lisi« št. 436/113 iz L 1926. 

• ' 4 5 4 . • '"'_ 

Na osnovi odstavka (?) člena 6. uredbe o povračilu 
potnih in selitvenih stroškov državnih civilnih uslužbenT 
cev štev. 84.600/1. z dne 12. decembra 1931. se predpi
suje ta-le 

pravilnik 
o terenskem delu uslužbencev šumar

ske stroke.* 
" . . . Člen 1. ., 

Za terenska dela se smatrajo ona dela, ki se oprav
ljajo zunaj službenega kraja na terenu, določenem s pri
stojno odločbo, na odprtem prostoru, kakor tudi ona 
dela, ki so s temi v zvezi in se vrše v improviziranih 
terenskih pisarnah in obsezajo katerokoli izmed, nasled
njih vrst poslovanja: • 

a) merjenje terena, gozdov im gozdnih proizvodov; 
b) zbiranje podatkov za inventariziranje gozdov in 

njih cenitev, za izdelavo gospodarskih in eksploatacijskih 
načrtov in programov, za izdelavo proračunov in pro
jektov za uravnavo hudournikov, melioracijo gozdnega 
zemljišča in drugih gradbenih naprav, za pogozdovanje 
posek, goličav in kraškega sveta; 

c) izvajanje vseh gradbenih objektov, kultur in dru
gih gozdno-tehniških del v režiji; 

d) nadziranje vseh zgoraj navedenih del, če jih 
opravljajo podjetniki; 

,e) kakršnokoli drugo vrsto terenskega dela, sorodno 
z zgoraj navedenimi deli. ' 

Uslužbencem se rkčunijo, Če opravljajo tako delo, po 
odstavku (a) člena 6. uredbe o povračilu potnih in selit
venih stroškov civilnih državnih uslužbencev št. 84.600/1 
z dne 12. decembra 1931. popolne dnevnice za prvih 10 
dni dela, ki so jih dejanski prebili na terenu, pri čemer 
se ne šteje čas, ki so-ga prebili na potovanju iz službe
nega kraja do kraja terenskega dela/in obratno. 

Člen'2. 
/ i 

Za terensko delo po predhodnem členu se ne sma
trajo: inspekcije terenskega; dela, občasno nadziranje, 
komisijski ogledi, komisijske razprave zaradi razlašča
nja, oddajanja in oznamenovanja zemljišč za pogozdova
nje, preizkušanje projektov in preliminarjev vseh vrst, 
kolavdacije, superkolavdacije in proučevanja posamez ali 
komisijski, in to samo, če,se opravljajo vsi ti posli zunaj 
stalnega službenega kraja, odnosno , zunaj kraja teren
skega dela. ' ••;_.-. r*'Q 

Za'take posle pripadajo njih izvrševalcem, uslužben
cem šumarske stroke, dnevnice po odstavku (s) člena 6. 
uredbe o povračilu potnih in selitvenih stroškov civilnih 
državnih uslužbencev št. 84.600/1. z dne 12. decembra 
1931.** 

Člen 3. 
Ta pravilnik stopi v veljavo od dne, ko se razglasi v 

»Službenih novi nah«. 
V Beogradu, dne зГ. marca 1932,, št. 4840/1932. 

Minister za šume in rudnike 
dr. St. Šibenik s. r. ; 
Minister za finance 

dr. Mil. Đorđević s. r. 

* >Sln.žbene novine kralievine Jugoslavije« z dne 
2" ""-ia 1932;. šf. 117'T HI/367.-

** ^Službeni lisk št.'46/4 iz 1. 1932. : ; :.:.-. 
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455. 

Razpis.* 
Pojasnilo pripombe za tar. štev. 176* uvozne 
carinske tarife glede oprostitve od plačevanja 
carine na lahka olja <*d katrana iz kamene-

nega premoga. 
Na osnovi člena 25. v predlogu zakona o obči carin

ski tarifi dajem za uporabljanje pripombe za tar. št. 176. 
uvozne tarifo nastopno pojasnilo: 

I. Lahka olja, kakor: bencol, ksdlol, 4oluol iz tar. Ц. 
176. uvozne.tarife kot sredstva za raztapljanje ali razred^ 
čevanje se zanaprej ne morejo opraščati uvozne carine 
na osnovi pripombe za tar. št 176. uvozne carinske tarife, 
ker ni niti raztapljanje niti razredčevanje, ki se z njimi 
opravlja, kemijska predelava, ki je po pripombi za tar. 
št. 176. uvozne carinske tarif e bistven pogoj za1 oprostitev 
od carine. 

II. Glede na mnenje ministrstva za trgovino in im-
.4àustrijo III. br. 14.573./1932 pa se bo odobril uvoz lahkih 

olj iz tar. št. 176., točke 1., uvozne tarife kot sredstva za 
raztapljanje ali raaredčevanje v vseh primerih, kjer jè 
ministrstvo za trgovino in industrijo zanje že izdalo por 
trdila do vštetega dne, ko se objavi ta razpis v »Službe
nih novinah«. 

Ta razpis stopi v veljavo na dan, ko se razglasi v 
>Službenih novinah«. - • ) • . • • ) 

V Beogradu, dne 8. junija 1932.; br. 17.383/IV. '' ' 

Minister za finance 
•. đ̂R MU R. Djordjevié-s-: r. j 
1 •.•''' I 

Razne obče veljavne 
odredbe. 

456. 

Odločbe 
obče seje državnega sveta z dne 27. in 

28. aprila 1932.** 
. '• ' : :'.' " i.-. ' - ' ' . 

Člen 166. carinskega zakona se ne da uporabljati, č4 
niso izpolnjeni predpisi členov 40.. do 43. carinskega za
kona, t. j . če se je pregled blaga prekinil in če se za
pisnik nd takoj sestavil. 

II. 
Minister, ban ali pooblaščeni starešina mora, ko odi 

loča po pristojnosti iz § 103. zakona o uradnikih o prer 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
13. junija 1932., št 132/LXI/404. 

** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne. 
13. junija 1932., št 132/LXI/403, kjer: so o.bjavljena tudi 
razlogi k tem odločbam, • '. 

/ • 

stanku službe civilnega državnega uslužbenca ina osnovi 
točke 16. § 104. v zvezi s § 110. zakona o uradnikih, pred-
hodno ^emp^iti in ugotoviti, činjenice, iz .katerih je mo
gel pridobiti'' pirepričanje, dia je dotični uslužbenec ne-

iep^sobarialj nepriaiesen ali da prestanek službovanja za
hteva interes službe. 

* v ' ÎIÏ. 

Sodnik, ki je zahteval svojo upokojitev v času, ko. 
je bil v veljavi § 18.' zakona o вофикЉ. z dne 8. januarja 
1929., ker je prebil v državni službi 30 let, je pridobil 
pravico biti upokojen po tem zakonu. Ta pravica mu kot 
pridobljena pravica, ni. bila odvzeta s § 283. poznejšega 
zakona.ó uradnikih iz L Ш1., ker je ta predpis ukinil 
§ 18. rečenega zakona samo zanaprej, ni pa ukinil te že 
pridobljene pravice, ker nima o tem izrecne odredbe. 

IV. 

Po drugem in tretjem odstavku člena 8. zakona o 
državnem prometnem osebju z dne 28. oktobra 1923. spa
dajo v III. kategorijo tudi še oni, ki nimajo štirih razre
dov srednje šole, ki pa imajo drugo strokovno izobrazbo, 
kx dopolnjuje njih kvalifikacijo; za tako izobrazbo pa se 
smatra a)* pri strojneto osebju, M mofra imeti najmanj 
dva razreda srednje šole, dovršen obrt, nato dveletno delo 
v delavnicah za popravljanje lokomotiv in naposled izpit 
i& strojevodjo. 

; - v -
Oni, ki so prejemali na osnovi drugega odstavka 

člena 102. invalidskega zakona iz leta 1925. prejemke po 
prejšnjih zakonih od dne 1. aprila 1926. dalje pa do pre
vedbe na novi *ak<m, nisö dolžni dtóavni blagajni more
bitne razlike vrniïi.: 

Banove uredbe. 

457, 

I. No 812/2. 

Odločba. 
Ministrstvo za notranje posle je z odlokom z dne 

18. III. 1932, III. broj 13438, odklonilo odobritev »Od
redb o upravi banovinskih podjetij«, ki so bile objavljene 
v>Službenem listu« z dne 24 X. 1931, št 454/65. 

Glede na citirano rešenje ministrstva za notranje po
sle se razveljavlja odlok kraljevske banske uprave ž dne 
16. X. 1931, I. No. 7955/1. -

Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 
Ljubljana, dne 11. junija 1932. 

• * Ш. ČL 8., iretji odstavek, zakona o državnem pro
metnem, osebju »Uradni list š t 356/107 ;iz 1. 1923: 
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ОЏ 
458. , 

»jave banske uprave 
o pobiranju občinskih trolarüi 

v letu 1932. 
II.. No. 5510/1. 

'...;. Objava. 
Občina Dragučova, v srezu mariborskem levi breg, 

bo pobirala od-dneva razglasitve v »Službenem lista« v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

i a) od 1001 Vina Din 50—, : ' ' • 
b) od 100 1 vinskega mošta'Din 25—, 
c) od 100 1 piva Din 30—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—, 
d) od 100 l sadnega mošta Din 25:—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 16. junija 1932. 

II. No. 3459/1. 
Objava. 

Občina Grosuplje, v srezu Ljubljana, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občjnske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 150—, 
b) od 100 i vinskega mošta Din 50*—, 
c) od 100 f piva Din 50—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6—, ' . ; > 
d) od govega nad l l e t o m Din 20—-, 
e) od goveda pod 1 letom Din 10;—» 
f) od prašičev Din 10—, 

• ' g) od drobnice Din 5 ;—. : 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 16. junija 1932. 

II. No. 1027/1. 
Objava. 

Občina jarenina, v srezu' mariborskem levi breg* 
bo pobirala od dneva razglasitve v »Službenem listu« v 
letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 35—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 25—, 
c) od 100 1 piva "Din 100—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5,*—-, . . . 
d) od goveda nad 1 letom Din 20—, 
e) od goveda pod 1- letom Шп 10--r-, ' 
f ) od prašičev Din 10--^, 

• g) od 100 kg uvoženega, mesa vseh vrst Din 25—-
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 16. junija 1932; ; 

II. No. 8830/2. 
Objava. 

Občina Rova, v srezu Kamnik, bo pobirala Qd dneva 
razglasitve v ? Službenem listu« v letu 1932, naslednje 
občinske trošarine: ,,--. 

a) od 100 1 vina Din 75—, / 
b) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 6—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

.dne 15. junija 1932.-. ; •.,..... 

II. No. 6661/1. 
Objava;; 

: Občina Srednja Bistrica, v srezu dolnjelendavskemj 
bo. pobirala od dneva fazglasitve ; v »Službenem listu« 
v letu 1932. naslednje občinske trošarine? ' 

. a);od 100.1 vina Din 80—, , 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 80-—y.;;. :• i r 

. c) od 100 1 piva Din 50—.-' ' ' ч i .- ' .» 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

• '•• '•' /•' dne 16. junija 1932. •'•''- '•''• 

II. No. 291/1. 
Objava. 

: Občina Stojinci, v srezu ptujskem, bo pobirala !od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje, .občinske trošarine: : . ,{. • ••;.-. • -i 

a) od 100 1 vina Din 80—, > .. . :i 
-,.i-b) od 100.1 vinskega mošta.Din 50—, :W -•''• 

c) od 100 l piva Din 30—, ..'-, < ' ,, '• 
č).i od hI stopnje, alkohola- špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 16/junija 1932. 

II. No. 30591/1. 
Objava. 

Občina Tržišče, v" srezu Krško, bo pobirala od dneva . 
razglasitve v »Službenem listu« v leta 1932' naslednje 
občinske trošarine: 

a)' od/UOOfl Vina DlnlSOj-^ - 7 : : ^ ; ' Ì 
b) od 1ÖÖ 1 vinskega molta Din 15Ò—, 
c) od ̂ 100 1 pjVa1 Dia 200—, 

' č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din 10—, \ . • 

d) od 100 1 brezalkoholnih pijač Din 100—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 20—, 
f) od goveda p o d i letom.;Din 10—,' 

Џ) od prašičev Din 10—, 
. .h) od drobnice-Din 6—, '' •'•'•" ''f.--, ''.'• fV> ' 

i) od 100 kg; uvoženega« mesa: vseh/ vrst Din 20'—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 16. junija 1932. 

H. Nq.633Ó/L;;.
: '..-, , ' : . " ' '....'•' . .'-;.':"'/ .;„•. .'; J 

.-.;.. Objava.; . , .; ..;.'•> 
Občina Vosek, v srezu mariborskem Lb., bo pobira

la ođ dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje obdinske trošarine: , , 

a) od'100 Iv ina DITJi 50—, ' 
b) 'od ÌÒ0 Г vinskega ifibšta Din 50*- '̂. ''.,'• ; ': ';;; 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani, * 
dne 16.-junija 1932. - • . - ; M 

• ' • • ' " • • . • • • • ' • • • ' • • ' • • • ' • - ' • ' ' • ' ' i : 1 ' z . V i ' — ' i " " ' " • • i, - , ; 

Izdaja kraljevska tian?ka uprava DràVskie banovine: pJèiT'predstavnik to uBédtìfkt Pobar Robert -v L'fübljaüfc 
Tiaka in zalaga, Tükarnk >MerUur<-'v Ljubljanî  ojea predstavnik; Ottnar Michälek s LJubljani. • i '< 

1 " \ •. ' 

.r.r 
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459. Ufètlba. o izpremembah in dopolnitvah, uredbe, o organize. 
. ciji. posredovanja dela. 

460. Odločba o prodaji in nakupu Jujih plačilnih sredstev. 

V S E B I N A : 

461. Razglas o zdravstvendih oböinah. 
Objave banske uprave o pobiranju obžmi 
letu 1982. " • ' 

462. tKÄarin v 

Uredbe osrednja vlade. 

459. 

Na osnovi § 51., točke 1., finančnega zakona za leto 
1932./Î933. predpisujem v,soglasnosti z ministrskim sve
tom in v sporazumu z ministrom za finance naslednjo 

o izpremembah in dopolnitvah uredbe 
O organizaciji posredovanja dela z 

dne 26. novembra Ì927.* 

• . T . ' . '-.'•• ';' J 1 - " , / • / - ' • ' • ' • • . , - - ' < ' v . ' • • • ' . • . • . 

'.' Pj-vi/do peti pdstavek § i. uredbe z dne 2ö.' novem
bra 1927."se, ižpremmjjjijo in Se gl&Se:, ... 
.... >2.a' posredovanje, dela ysem„vrstam delavcev brez 

razlike' šppk•in^Vft^i^Ulepie/.^apvnesga.-.tfga v kralje
vini Jugoslaviji, se uslaî^vljàjp ; na^ sedežih \delavskih 
zbornic jayne borze Ш а ž'osrednjo,,u,pravo za ppsrèdo-
^anje\de^;v.''Beogr.ä4ü--kpt,sv'Öjo centralo., .,...',' 

i, Bivše, državne, borze* delà .'in. borze '"d'eia, ustanovlje
ne izza dne i . 'apiilW:|07i,;'v;:bVeme'.sredstev, nabranih 
na p'odàtavì pooblastitve; v;.členu ilO-.' f|nančnega .zakpna 
џ. leto 1922./19.21Цse; srpatrajo za^.javn^lbprze dela;, od-, 
ribsrio za njm'.po^rulïuice. v^sinislu Ve' uredbe,'s katere 
dpločili niorajp sprayit'i'.yV зИа<^ svojó^sès.tavp, in.svoje ' 
poslòyanje. ''•••'' • ' ' . . ' • •.' •[] ' ..'";:''•,;;. ',';.'... . ;!•,.,,-:,• j."; 

• Zâ javne borze dela, osnovane po določilih tëùrëdV 
be, veljajo predpisi, §§ 78'., ,93.b, 101.,'102., 103., 105., 
109ф107.а,.12&» točke.7-, 12%, točke/. 8.* in 125. zakpna o 
zagcitii'delay.cév,« ; .:M .:;м';---'•;/;.•-,> У;.,-.г •*':• 
,-i Šestti'odsta/vek, uredbe ,з dne 26/. npyembra 1927. por j 
ejaae četrti odstavek.; . .•:•.••:•/-.'';.. •...'. . ;• ; ••.,-.. -

4 ; ц ' * ^'Službene novine kraljevine Jugoslavije* ž dne 
16. junija 1032^ Št. 135/tXTÌ/4Ó6. '^- Uredbo gl. >UradnÌ 
Ust« št. 494/127 iz 1. 1927, 

. , - . • • § 2 . , :. • 

"';• § 5: ufedbe z dne 26. nôvenibrâ' 1027. se izpreminja 
in se glasi: '":" . 

>Samoup ravni òrgani javtiib borz' dela" äö upravni 
odbori. Upravni odbor je" sestavljen iz predsednika in 
njegovega namestnika, ki g"a odredi minister za-socialno 
politiko in narpdnoî'zdravjé üä predlog bana izmed višjih 
strokovnih državnih uradnikov s fakultetno izobcazbo, 
in iz predstavnikov ter enakega števila namestnikov de-
Ја^зкТ žbothic in zbornic'delodajalcev kot planov«. Kako 
se odrejajo predstavniki - zbornic, pfedpiše osrednja 
uprava za posredovanje dela (predeedništvp). 

Uprayni. odbori.izvolijo izmed,fièbe. za svoje izvrše-
valne organe ravnateljstva javnih borz dela^ ki jih se
stavljajo tri osebe: predsednik upravnega, odbora ali 
njegov.^nämestnikjkot predsednik'. ravnateljstva in: po'en 
predstavnik .delavske' zbornice, in po en predstavnik 
zbprnjcp delodajalcev. .'•'':. ''" ,.*• .У •].:*'У ; 

; i Upravm. odbori se, sestajajo največ enkrat'nia mesec, 
ravriatéljstvp pa največ enkrat,na teden ^ pbziy pred
sednikov ali.njegovega.namestnika. Stevtìó. sej .odreja 
osredrija.tüpr^va' zìa, posređpvanje .del». (mrataLaodništve). 
Osrednja upràya predpiše..sestavo in področje nadzor
stvenih organov javnim: bojc^am dela podrejenih'u^iiov. ' 
v:, ^ d e l a y s ^ i h zbornicah,.ki,, ne r^pblagajp z dvotret
jinsko veČino, pripada mestò éh^ga;. predstavnika' in, nje
govega namestnika y upravnem.^^tóbór^u kaMi^ató^naj-
^močnejse4-manjšine.« " |":' ' 

• ; ;•:•• •• " -:.;* У ..-,%,&.:•:. • у . Л ^ \ ' ^ / ^ г -

' ' ^ M ' W M a v e i : | : ^ V ' p y v i " o ^ a v e k ' § l £ uredbe a' 
dne ,26. novembra Ш , se črtata... ''•"-. 

C : ' , " ' , ' Л ' -:%^':' , ! . ' ; : : - - ^ % •••".••' • 
.''... § . 9 - . u r ^ e ž dne 26': h'ovëm'bra 1927. se izbTëmïnJa 

Дп'se glasi:' ,! ".;'•' " ;.'••'• :-.-:-'*-*Xy:- •" • " •••••; 
. ' >£rf ministrstvu т':^ораШу*р<ШЦо in narodnV 

idtâvjë' se ustanavlja. osMnjâ tifava'.zà posređovanjle 
dela.'k'ot^pšre'dhji organ javnega' ^psredqvajila del« т 
kraljevini'Jugoslaviji; ' -' - ' ' ''•'•' •'•/ .' 

Ш ; 
i« , ! ; . / . , i 1Г °>1 
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%l i ° u ï a uprava s uprava sodeluje z vsemi pristojnimi oblaetvi pri 
izvrševanju nadzorstva nad posredovanjem privatnih 
ustanov in obratov za posredovanje dela. 

Svoje posle vodi uprava neposredno ali posredno po 
javnih borzah dela in njih podrejenih ustanovah. 

Javne borze dela so na načelu samouprave osnovane 
javne ustanove, ki kot pravne osebe lahko prevzemajo 
nase obveznosti in pridobivajo pravice.< 

§ 5 

§ 10. uredbe z dne 26. novembra 1927. se izpremlnja 
in se glasi: 

»Osrednja uprava za posredovanje dela je pristoj
na, da: 

1. izdeluje proračun in sestavlja končne račune o 
javni službi posredovanja dela; 

2. vodi administrativno in denarno poslovanje; 
3. vodi centralno knjigovodstvo; 
4. vodi nadzorstvo nad posredovanjem dela v državi 

neposredno ali posredno po svojih organih; 
5. znanstveno obdeluje vprašanja s področja posredo

vanja dela, izdaja publikacije, ureja znanstvene knjiž
nice, vodi centralno statistiko in sodeluje z drugimi usta
novami, organizacijami in korporacijami v znanstvene 
namene (socialni institut); 

6. dopisuje z mednarodnim uradom dela in в po
dobnimi ustanovami v inozemstvu; 

7. postavlja nadzorstvene organe (odbor) za podre
jene ustanove javnih borz dela; 

8. skrbi skupno s pristojnimi organi za zaposlitev 
in zaščito domačih delavcev v inozemstvu; 

9. opravlja posle, ki jih ji poveri minister za social
no politiko in narodno zdravje s področja socialne po
litike.« 

§ 11. uredbe z dne 26. novembra 1927. se Izpreminja 
In se glasi: 

>V osrednji upravi za posredovanje1 dela se usta
navlja kot njen upravni odbor centrami odbor za posre
dovanje dela, ki ga sestavlja 9 oseb: upravnik osrednje 
uprave za posredovanje dela kot predsednik In 8 Članov, 
in sicer: po trije predstavniki delavskih zbornic in zbor
nic delodajalcev, en predstavnik osrednjih delavskih or
ganizacij, ki ga odredi^osrednje tajništvo delavskih zbor
nic, in en predstavnik osrednjega tajništva industrijskih 
korporacij, k i g a odrede zbornice delodajalcev v državi. 
Vsakemu Ha'nu se odredi namestnik. 

V področje centralnega odbora za posredovanje dela 
spada to-le: Centralni odbor 

1. odobruje proračun in končne račune javne službe 
za posredovanje dela; 

2. odreja stopnje poedinih podpor; 
3. sestavlja strokovni svet za posredovanje dela in 

postavlja posvetovalne člane; 
4. dulira »fond za dajanje cenenih posojil za zidanje 

delavskih stanovanj« (>fond za davanje jevtinih zajmova 
za podizanje radničkih stanova«:). 

Centralni odbor za posredovanje dela odreja svoje 
predsedništvo kot izvršilni odbor, na katerega sme pre
nesti vse posle, izvzemši posle, naštete y drugem od
stavku tega člena. Predsedništvo sestavljajo: upravnik 
osrednje uprave 7.ч rifwredovanje dela ali njepov namet
nik kot predsednik in po en delavski predstavnik in 

predstavnik delodajalcev izmed članov centralnega od
bora. 

Centralni odbor se sestaja na poziv predsednikov 
največ enkrat vsake tri mesece, predsedništvo pa največ 
enkrat na teden. 

Sejam centralnega odbora za posredovanje dela in 
njegovega predsedništva prisostvujejo praviloma pred
stavniki glavne kontrole in ministra za finance pri 
osrednji upravi za posredovanje dela.« 

• ' . . § ' 7 -

§ 12. uredbe z dne 26. novembra 1927. se izpreminja 
in se glasi: '•'•'.': 

»Upravnika osrednje uprave za posredovanje dela 
postavlja ministrski svet na predlog ministra za socialno 
politiko in narodno zdravje izmed višjih strokovnih urad
nikov ministrstva za socialno politiko in narodno zdravje 
s fakultetno izobrazbo. 

Upravnik je šef osrednje uprave za posredovanje 
dela. Vodi celokupni upravni aparat v službi posredo
vanja dela in predseduje centralnemu odboru In njego
vemu predsedništvu. 

Uslužbence osrednje uprave za posredovanje dela In 
šefe javnih borz dela postavlja minister za socialno po
litiko in narodno zdravje na predlog osrednje uprave 
za posredovanje deW 

Pragmatiko uslužbencev pri osrednji upravi za po
sredovanje dela in njenih organov predpisuje minister 
za socialno politiko in narodno zdravje na predlog osred
nje uprave.za posredovanje dela.« 

§8. 

Prvemu odstavku § 41. uredbe.z dne 26. novembra 
1927. se dodajajo nastopni odstavki: , 

»Nadzorstvo nad denarnim poslovanjem javne službe 
za posredovanje dela je poverjeno predstavniku glavne 
kontrole. Ta skrbi, da ser vodi denarno poslovanje sklad
no s predpiši službe posredovanja delà; pregleduje ra
čune osrednje uprave za posredovanje dela In vsaj enkrat 
na leto račune javnih borz dela in njenih ustanov, so-
podpisuje proračune in končne -račune in naloge za iz
plačilo proračunskih dotacij.. Sme zadržati izvršitev de
narne rešitve do končne odločbe glavne kontrole. Za 
kontrolo o. uporabljanju dotacij iz državnega proračuna 
з т е odrediti minister za finance sporazumno z ministrom 
za socialno politila in narodno zdravje svojega predstav
nika v osrednjo upravo.za posredovanje dela. 

Predpise in naredbe o organizaciji, o nadziranju in 
urejanju javnega posredovanja dela, o kontrolnih' in pot
niških legitimacijah nezaposlenih delavcev, o ' razmeje
vanju teritorijev javnih borz dela in o otvarjanju ter 
zatvarjanjii ustanov javnega posredovanja dela izda mi
nister za socialno politiko in narodno zdravje ha pred
log osrednje uprave za posredovanje dela. 

Ostale poslovne predpise izda osrednja uprava -za 
posredovanje dela.« . ^ 

,J9.. . 
V: vseh odredbah uredbe z dne 28. novembra 1927.-, 

kjer stoje besede: »kraljevina Srbov, Hrvatov in Sloveni 
cev«, »minister ali ministrstvo za socialno politiko« in' 
»osrednja borza dela«, se te nadomeščajo z besedami: 
»kraljevina Jugoslavija«, »minister za socialno politiko 
in narodno zdravje« in »osrednja uprava za posredova
nje dela«. . • • • . . ' . . ' ; . , 
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V prvem odstavku § 17. se črtajo besede: >iz sred
stev, nabranih na podstavi pooblastitve v členu 110. fi
nančnega zakona za leto 1922./1923.« 

V § 22. ве izpreminjajo besede: »po soglasnem skle-' 
pu ravnateljstvo javne borze dela največ doc z beseda
mi: »šef javne borze dela največ do po«, 

V prvem odstavku § 25. se za besedami: >za leto 
1922./1923.« dodajajo besede; >јд § 51., toöke 1., finanč-
nančnega zakona za leto 1922./1923.« 

V § 36, se dodajajo za besedami: »z dne 7. decem
bra 1922.« besede: >ter s predpisi § 6t, točke 1., fi
nančnega zakona za leto 1932./1933. in z n&redbp mini
stra za socialno politiko in narodno zdravje z dne 2 apri
la 1932.«. 

V § 37., točkah 1. in 2., in v § 39., točkah 1. in 2., 
se črtajo besede: >po členu 110. finančnega zakona za 
leto 1922./1923. in po naredbi ministra za socialno po
litiko z dne 7. decembra 1922-, št 10.810«. 

§ io. 
Ta uredba stopi v veljavo, čim se objavi v »Služ

benih novinah«. 
V Beogradu, dne 19. aprila 1932. 

Minister za socialno politiko 
in narodno zdravje 

Ivan Pucelj s. r. 
Minister za finance 

dr. Milorad Đorđović s. r. 
- Ministrski svet je v svoji seji z dne 31. maja 1932. 

odobril prednjo uredbo. 
: É Predsednik 

ministrskega sveta, 
i • -..-,v-- ••••-•.•--*тШМ-Сг=Ј5* zunanje ppsle 

' àr. T^Tttar'iAßoVie â. "r.•••' 
(Sledijo podpisi ostalih 

gg. ministrov.) 
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460. 

Odločba 
o prodaji in nakupu tujih plačilnih 

sredstev.* 

Minister za finance je izdal pod št. 11—70.400 z dne 
13. junija 1932. naslednjo odločbo:. 

»Pooblaščene ustanove morajo zahtevati pri prodaji 
tujih plačilnih sredstev po vidiranih potnih, listinah od 
potnikov za vsak prodani, znesek, ki je večji od ,1000 di
narjev, potrdilo o plačanem davku. 

Istotako morajo zahtevati vsi uradi, ki izdajajo spe
cialna pooblastila za nakup tujih plačilnih sredstev, pri 
izdaji teh pooblastil od interesentov potrdilo o plafcan&m 
davku, tudi za vsak znesek, ki je večji od 1000 dinarjev.« 

Iz oddelka za državno računovodstvo-in proračun 
ministrstva za finance v Beogradu, dne 15. junija Ì93S.; 

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
16. junija 1932., Št, 135. л 

Вапоуе uredbe. 

VI. No. 8983/2. 
46t 

Razglas 
o zdravstvenih občinah. 

Na osnovi §§ 3. in 15, zakona o zdravstvenih občjrtah" 
z dne 27. februarja 1930, in po zaslüwjja banskoga sa
nitetnega sveta 

I. ustanavljam 
v krajih, ki ao po zakonu o izprernembaa in dopolnitvah" 
k zakonu o nazivu in razdelitvi kraljevine na upravna 
območja prišli y področje Dr&veke banovine, združene 
zdravstvene občine a sledečim okolišem, in sedežem z 
naznačeno skupino, v katero spadajo po višini potne 
povprečnine: 

1. Črnomelj s sedežem, v Črnomlju, ki ji pripa
dajo upravne občine Adlešiči, Butoraj, Črnomelj, Pobile, 
Dragatuš, Qriblje, Kot, Loka, Petrova vas, Planina, Se
mič, Sinji vrh, Talci vrh, Tonča gora. Tribute, Vinica 
Vinji vrh — II. krajevna skupina; 

2. Metlika s sedežem v Metliki, ki ji pripadajo 
upravne občine: Božjakovo, Črešnjevec, Drašiči, Gradac, 
Lokvica, Metlika, Podzemelj, Radoviea Suhor — Ш, kra
jevna skupina; 

3. S tar i t rg p r i Črnomlju e sedežem v Starem 
trgu, ki ji pripadajo upravne občine: čeplje, Dol, Doljna 
Podgor% Badenoi, Stari trg — IV. krajevna skupina; 

4. S t rigo va g' sedežem v Strigovi, ki ji pripadajo 
upravne občine Dolnja Bistrica (srez Dol. Lendava) in 
Kog — II. krajevna skupina. 

II. izpreminjam 
člen 2., točki 74. in 90., uredbe o ustanovitvi zdravstve
nih občin v področju Dravske banovine v »ledečem: 

1. sedež združene zdravstvene občine V elk a (srez 
Maribor 1. b.) se prenese iz Marije Snežne v Trate; 

2. sedež združene zdravstvene obSine Mur e t i n ci 
(srez Ptuj) se prenese iz Muretincev v Sv. Marjeto niže 
Ptuja. ..-

Ta odločba stopi v Veljavo z dnem razglasitve v 
»Službenem listu kraljevske banske uprave Dravske 
banovine«. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 16. junija 1932. 

Za bana, pomočnik 
•> dr. Pirkmajer > ^ 



868 51. kos. 

462. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 
IL- No. 5243/1. 

Objava. 
Občina Bistrica pri Rušah, v arezu mariborskem desni 

breg, bo pobirala od dneva razglasitve V »Službenem 
listu« v letu 1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 75*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 75'—, 
c) od 100 1 piva Din 50*—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 9*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

r ] - dne 20. junija 1932. 

II. No. 7560/1. 

II. No. 997/2. 
Objava. 

Občina Črni vrh, v srezu Ljubljana, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 150*—, 
b) od 100 1 piva Din 100*—i 
c) od hI stopnje alkohola Spirita, žganja, likerja, 

fuma in konjaka Din 8*—, 
č) od goveda nad 1 letom Din 2-—, 

- d) od goveda pod 1 letom Din 2«—, 
e) od prašičev Din 2—. •> • >• -

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 17. junija 1932. 

IL No. 2635/1. 
Objava. 

Občina Depalavas* vsrezu Kamnik, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem listu< v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: , 

a) od 100 1 vina Din 100'—, ' 
b) od 100 1 vinskega, mošta Din 100-—, 
c) od.100 1 pivaDin lOp-—, ' 
č) od hI/stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. •', 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 20v junija. 1932. , : 

II. NO. 5621/1. 
Objava. 

Občina Dragomelj, v srezu, Kamnik, bo pobirala od 
dneva razglasitve v »Službenem Msttk v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina-Din 100-—, / 
b) od hI stopnje alkohola Spirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5*—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

•dne 20. junija 1932: 

Objava. 
Občina Dragovič, v srezu ptujskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem listu« y letu 1932. na- . 
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 50*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 50*—, 
c) od 100 1 piva Din 50-—, 
č) od : hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5"—. 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine Y Ljubljani, 

dne 16. junija 1931 
.II. No. 12.439/1. 

Objava.,. 
Občina Fara, v srezu Kočevje, bo pobirala od dneva 

razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 Ivina Din 150-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 150-—, 
c) od 100 1 piva Din 100—, • •, . 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 10/—, 
d) od 100 1 sadnega mošta Din 50*—, 
e) od goveda nad 1 letom Din 40#—, 
I) od goveda pod 1 letom Din 15*—, 
g) od prašičev Din 20-—, 
h) od drobnice Din 5-—, 
i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 50'—-

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 17. junija 1932. 

•I* 

II. Ne. 5622/1. 
Objava. 

Občina Križ, v srezu Kamnik, bo pobirala od dneva 
razglasitve v »Službenem*, listu« v letu 1932. naslednje 
občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100*— , 
b) od 1O0 1 vinskega mošta Din 100*—, 
c) od 100 1 piva Din'SO-—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5'—. . , 
Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 

dne. 20. junija 1932. 

II. No. 8301/1. 
Objava. 

Občina Libuče, v sr.ézii" dravogr^jskemybo pobirala 
od dneva razglasitve^V »Službenem listu« v letu 1932. 
naslednje občinske trošarine: • 

a) od 100 1 vina Dih lOO'-e, 
b) od 100 1 vinskega mo&a Din 100*—, '^ , 
c) od ÌO0 1 piva Din 50*—,. , 
c) od hI. stopnje alkohola Špirita, zganja,,'likerja, 

ruma in. konjaka ;E>in 10*—, "..', 
d) od lob; 1 sadnega mošta: Din 25*—. . , ? 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine y Ljubljani, 
dne 1&- junija 1Ш. , 

I 

Izdaja kraljevska banska uprav* Drawke banovine: njen'prèdirtaTûJl, In ùreànlk: fttitr Robè^ *,Lju! 
Iieka in zalaga. Tukarna »Merkur< * LJubljana njen predstavni^ 6tmar Michalek v LJubljani. 

V-

-••cM 
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